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সিংহ এগ বেনার্জি ফেণ্ডস্ কর্তৃক 
ওরিয়েপ্টযাল. পবৃলিশিং এষ্ট্যাবলিশমেন্ট হইতে 

প্রকাশিত । 

প্রথম সংহ্থরণ। 

কলিকাতা । 
১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ স্রীট্,_-কর প্রেসে 

শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত 

নন ১২৮৯ সাল। 
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আমার প্রণীত « বিবিধ প্রবন্ধের + প্রথম খণ্ড প্রকীশিত হইল| ধর্ম- 

সম্বন্ধীয় গ্রস্ত।ব বাতীত অন্যান্য বিষয়ে আমি যাহ! লিখিয়াছি ভাঁহ। 

পবিবিধ-প্রবন্ধে? মনলিবেশিত ছইল। কেবল « মেকাঁল আর একাল” হইল 

না| এই মকল প্রস্তাবের মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তাব তন্তববৌধিনী পত্রিকাতে 

প্রথম প্রকাশিত হয়। আসি ইংরাজী ১৮৬৬ সাঁলে 4080088 06% 

9০০10 10: 819 01077080001 19/00%] 7901100 00000 809 1900- 

08880 [1%93 01130009]. % আখ্য দিয় ইংরাঁজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 

গুকাশ করি। তাঁহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চ[রিণী সভা! সংস্থা- 

পনের প্রস্তাব” নামে এই গ্রস্থে সন্গিবিষ্ট হইল | উক্ত অনুব।দ কার্য আমার 

পরমপরিয় আত্ীয় ও খ্বসম্প বয় মাধারগত্র।ঙ্ষদমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ক বাঁবু 

উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বার) সম্পাদিত হইয়াছে । এই প্রস্তাব দ্বার! 

উদ্ৃদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাঁবু নবগৌ!পাঁল মিত্র মহাশয় হিদুমেল! ও 

জাতীয় সভা! সংস্থাপন করেন 1 “মেঘন।দ বধ কাব)” প্রকাশিত হইলে 

আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্থায়ী কবিকুল গৌরব শ্রীঘুক্ত মাইকেল মধুসৃদন 
দ্র প্রার্থনীনুমারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে তাহাকে ইংরাজীতে এক 

পত্র লিখি তাছাও উমেশ বাঁবুর দ্বারা অনুবাদিত ছইয়] এই গ্রন্থমধো 

নরিবিষ হইল | “আও্বীয় সভার সভাদিখের বৃত্তান্ত” এডিসনের স্পেক্ট 

টরের প্রথম ছুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়। লিখিত। উহ্ীতে যে সকল 

বাক্তর চরিত্র অক] হইয়াছে তীহাদিগ্নের প্রত্যেকের চরিত্র ছুই তিন জন 
যথা ভীবিত ছিলেন অথবা! আছেন এমত ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সংরচিত। 

€ হিন্দু অথব1 প্রেমিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত ** খ্যাতনাম| মহারাজ সর্ 

যহীন্্রমোছন ঠাকুর কে, মি, এন! আই, বাঁছাদ্ধুরের “মরকত নিক” নামক 

উদ্।নে প্রথম কলেজ-রিইউনিয়াঁনে বক্তুতা কারে অভিবাক্ত ছয় | আমি এই 

গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাহ্কণের হত্ব 1000089) চ81)790010£ 100468101151077616% 
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কে প্রদান করিয়াছি। তাহারা ইছার গ্রকাঁশে যেরূপ আঞরাহ ৫ যত্ত 

করিয়াছেন তজ্জন্য ৩।হা'দিগের প্রতি অ।মি কুতজ্ঞত] প্রকাশ ন। করিয়। 

থকিতে পারি ন।| ইতি। 

মি | শরীরাজনারায়ণ বন্ু। 
রঙ্গ নন্বং ৫৩, শক ১৮০৪। 



বিজ্ঞাপন । 

£বিবিধ প্রবন্ধের” প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হুইল। অখমাঁদের কার্ধ্যণলয় 

যখন সংস্থাপিত হয় তখন আমর। এরপ আশ করি নাই যে রাজনারায়ণ 

বাবুর গ্থায় সাহিত/-সমাঁজে স্থপরিচিত, ক্ুতবিদ্য ও স্মলেখক মছো'দয়ের 

লেখনী-গ্রস্থত-গ্রস্থ প্রথম মুদ্রিত করিতে পাঁইব। আমর! যে এরূপ একটী 

কার্ষের অনুষ্ঠানে তাহার ন্যায় গুণ-গ্রাঁহী, বিজ্ঞ ও সচ্ছদয় ব্যক্তির সাহায্য 
লাভে সমর্থ হইয়াছি ইহ! সামন্ত শ্লীঘার বিষয় নছে। কার্য্যালয়টী যাঙাতে 

ক্থুয়ী ও শুভ-ফল-প্রস্থ ছইতে পারে রাজনার1য়ণ বাবু তাছা!র জন্য বিশেষ 

সচেউট | তিনি যে কেবল নিজ পুস্তক মুদ্রিত করিতে দিয়! নিশ্চিন্ত হুইয়া- 
ছেন এমত নছে, অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকেগ আমাদের উৎসাহ 

বর্ধনা৫থে অনুরোধ করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যে আমাদের আখস্তরিক ধন্য" 

বাদের পাঁত্র তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সদ্দেছ নাই। আমরা তাহার নিকট 

বিশেষ কৃতজ্ঞ | 

অনেকে আমাদের কার্যালয়ের উদ্দেশ্ট হয়ত বিশেষ রূপে অবগত 

নছেন। তজ্জন্ত মেই উদ্দেশ্ট-জ্ঞাপক একখানি অনুষ্ঠান-পত্র ক্রে।ড়-পত্র:- 

কারে এই পৃক্ভকের শেষে প্রদত্ত ছইল ; এবং কাধ্যণলয় সম্বন্ধে দেশীয়, সম্বদ 
ও সাময়িক পত্রিক1 সম্পাদক ও মাধারণ কভতবিদ্য মছে!দয়গাণ যে অভি- 

প্রায় প্রকাঁশ করিয়াছেন তাহার সারাঁংশও সঙ্কলিত হইল । 

যেরূপ নবানুরাগ ও নবোত্দাহের সহিত আমাদের ওগ্যম-তকর প্রথম 
ফল স্বরূপ এই পুন্তক সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম, প্রকৃত সাহিত্যা- 
মে।দী পাঠকরৃন্দ মধ্যে ইছার রমান্মদনে অনুরাগ প্রদর্শিত হইলে পরম 

চরিতার্৫থ ও শ্রম সফল জ্ঞাঁন করিব এবং দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ইহার 
দ্বিতীয়খণ্ড ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হইব। ভরস! করি কার্ধ্যালয়ের 
স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে ্বদেশ-হিতৈধী, শুভানুধ্যায়ী মছোদয়গণ বিশেষ 
মনোযোগী হইবেন এবং আঁম।দিশীকে আস্তরিক উৎসাছ ও সাছাযা দানে 
বাধিত করিবেন। 



উপসংহার কালে, বঙ্গ-ভাষামুরাী মহোঁদয়গণ সমীপে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে এই কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দ্ার! 

যদি বঙ্গভ।ষার কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্গ-পু্টি ও উৎকর্ষ নংনাধিত হয় তাঁছ। 

হইলেই উদ্ভম ফল বোধ করিব| ইতি | 

কলিকাডা। ) 

ওরিয়ে্টা!ল্ পরি শিং এষ্ট্যারি শৃমেন্ট,। | মিংহ এও বেনার্জি ফেও্ডন্। 

হ্যামবাজাব। নং ২ মহেন্ত্রনাথ বস্থর লেন। 
১ল। ভাদ্র। সন ১২৮৯ সাল। | প্রকাশকগণ। 
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হিন্দু অথব! প্রেমিডেন্সী কলেজের ইতি *., 
প্রথম পরিশিষ্ট র নী 
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খাটি. ূ 
ডাক সং 

পরিগ্রহণ সংখ্য।'"" | 

পরিগ্রহণের স্ভারিখ 2?.1৭12১৬৮ 

বিবি প্রবন্ধ 

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন। 
মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা । 

( তত্ববোধিনী গ্রিক] জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক।) 

(৮৩ খ্বীষাব্দের পুর্বে আমাদিশের ইংরাজ রাজপুকষের! .সাধারগ 
লোককে অন্ত কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়। প্রজাপুতর মনো" 

রঞজমার্থ তাহাদিখের প্রাচীন পরম অঙ্ধাম্পদ সংস্কত ও আরবি ভাঁষা- 

দ্বয়ের বিছ্বা'লয় সকল প্রধান প্রধান 'নগয়ে সংস্থাপন করিয়া! শিক্ষা! প্রদান 

করিতেন | তৎকালে তীহার1 উতক্ত.ভাবাদ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অতস্ত 

উৎ্নাহ. প্রদান করিতেন। এ ভাযাদ্বয়ের 'ছাত্রগীণকে . বহুমূল্য.পারি- 
তোধিক ও উচ্চ মানিক-ব্বত্তি প্রদান করিতেন ও 'ইউরোপীয় *ভাষা হইতে 

উক্ত হুই ভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ. অনুবাদ জন্য অধিক বেওনে 
অনুবাদক সকল নিযুক্ত -করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে 4 নকল জনু- 
রাদকের মধ্যে যা ছাঁদিগের খযুবাদ অল্প হইত, তাহাদিগের 'আুবাদিত 
পুস্তকের ব্যাখ্যাত পদে আবার তীচ্ছাদিগকেই বিলক্ষণ .বেতনে নিযুক্ত 

করিতেন | বিশালাকার সংস্কত' ও আরবি মূলগ্রন্থ ও উক্ত ভাবাদ্বয়ে 
অনুবাদিত গ্রন্থ সকল এত অধিক মুদ্রিত হুইল ফে-তৎকালের শিশ! 

সমাজের দীর্ঘ পুস্তকাগীরে মে দকল রাখিবার স্থানাভাব হইয়া উঠিল, 
ও.বৃছৎ বৃহৎ দাক-নির্মিত পুস্তকাধার ঘকল গ্রন্থ ভারে প্রপীড়িত হইতে 
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লাগিল। কিন্তু এত যত্ব ও এত ব্যয়ে অপ্পই ফলোদয় হইল | ইউরোপীয়: 
ভাষ হইতে নিকউরূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের 
বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল ন1) তদ্দারা, মনের দীনত1 ও কুনংশ্য।র দুরীরুত 

ন] হইয়! বরং বদ্ধণূলই হইতে লাখিল। আরবি ও সংস্কত ভাষা অপেক্ষা 

ইংরাজীভাঁষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; 

উক্ত ভাঁষাদ্বয়ে প্রণীত পুম্তক অপেক্ষা ইংরাঁজীভাষাঁর পুস্তক সকল 

অপেক্ষা রুত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিণকে ইংলণীয় ভাঁষ। 
শিক্ষ| করাঁইবার জন্ত মহাঁবিষ্ঠাঁলয় ছিন্দুকলেজ বিন! রাজ সহাঁয়ে কেবল 

কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দ্ব মহাঁশয়দিখের বায়ে ও যত্বে সংস্থাপিত হইল | এমত 

সময়ে মহা ত্বা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কু সাহেব, ধীছাঁর ন্যায় পারগ ও ধর্মশীল 
গবর্ণর জেনরেল্ এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাঁই, ও ধাছাঁর নিকট 

বিবিধ মহোপক।র জন্ত এই দেশ অশেষ কতজ্ঞত! খণে বদ্ধ আছে, তিনি 

১৮৩৫ গ্বীফীব্দের ৭ই মার্চ দিবসীয় রাঁজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার 

করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষণাকর্শ তদবধি ইংরাজীভাষায় সম্পাদিত 

ছইবেক 7 এবং পূর্বে যে অর্থ আরবি ও সংক্কতভাষ। শিক্ষা প্রদানে 
ব্যয়িত “হইতেছিল, তাহ কেবল ইংরাজীভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয়িত 

হুইবেক, এবং যে সকল সংক্কত ও আরবি বিষ্তালয় লোঁক সমীপে অতান্ত 

আদৃত, সেই সকল বিষ্ালয় ব্যতীত এঁ প্রকার অন্ত সকল বিষ্ঠালয় ক্রমে 

ক্রমে রছিত করিয়! দেওয়! যাইবেক। লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক সাহেবের 
উত্। বিজ্ঞাপনী এদেশের সন্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে 

হুইবেক কিন্তু তাঁহার দৌষ এই যে তাহাতে বাঙ্গীলভষা শিক্ষা! গুদানের 

কথ। কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাঁজীভাষার প্রতি লোক- 
দিশের আদর উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতে লাশিল ; অনেক স্থানে ইংরাজী 
বিস্তালিয় সংস্থাপিত হইল; সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা! করিবাঁর জন্য 

আ'গ্রছাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে 

দেশীয় ভাষা বা, একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। রা ১৮৩৯ 
প্্ীষীবে তৎ্কালের গবর্ণর জেনরেল্ শ্রীযুক্ত লর্ড অকুলেও সখ্চহব সাধারণ- 
শিক্ষা কাঁর্যয-সব্বস্থীয় দ্বকীয় অভিপ্রায়-প্রতিপ।দক-পত্রে ব্যক্ত করেন যে 
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যদবধি বাঙ্গালাভাষাতে বালকদিখর শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক 
সকল প্রস্তুত ন। হইবে তদবধি কেবল ইংরাজীভাষাঁতে শিক্ষাকর্ম সম্পাদিত 

হইতে থাকিবেক) যখন এ সকল পুস্তক প্রস্তত হইবে, তখন জেল! স্ষুলে, 
আর ইংরাজীতে শিক্ষা না দিয়! বাজ্গালাতে শিক্ষা দেওয়া! যাইবেক। 
১৮৪৩ শ্রীফীব্দে পশ্চিম প্রদেশৌজ্জ্বলকর ততপ্রদেশের শাসন-বর্তা শ্রীযুক্ত 

টমাসন্ সাছেব, দেশের প্রচলিত ভাষাতে অপ্পব্যয়ে অপ্প সময়ে সম্পূর্ণ 

রূপে সাধারণ লোকে বিষ্াশিক্ষ! করিতে পারে ইহ! স্থির করিয়। গ্রামে 

গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা! স্থাপন পুরর্বক- এ দেশের প্রচুর ছিতনাধনের 
উপায় করেন| মছানুভব টমাসন্ সাছেবের অন্ুঠিত সাধারণ শিক্ষা! 
প্রণালী এতদিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে । রাজপুকষদিশ্ের 

যত্ব দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎরুষতর প্রণালীতে হৃতন. বাঙ্গাল! 
পাঠশাল1 সকল -সংস্থাপিভ হইয়াছে, অন্তান্ত স্থানে এ প্রকার বাঙ্গালা 
পাঠশালা স্থাপিত হইবার স্থচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুকমহ1শয় দিগের 
পাঠশীল। সকলেরও উন্নতি সাধন জন্ত চেষ্টা হুইতেছে এবং .এই সমস্ত 
পাঠশালার তত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হুইয়াছে। 

এত দিবম পরে এতদেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে 
বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহ! অবশ্যু স্বীকার করিতে 
হইবে যে ইহার পুর্বে রাজপুকষের] বাঁঙ্গাল। ভাষার অনুশীলন বিষয়ে 
যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত মছে। শীবর্ণর জেনরেল্ 
হাড়ি সাঁছেব এতদ্দেশে ১০১ পাঠশাল। স্থাপন কগিয়াডিলেন। কিন্ত 

তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তন্বাৰধারণ আঁভাবে ও অন্তান্ত 

কারণে তভগ্রদশ! প্রাপ্ত হইয়াছে। গীত শিক্ষা-সমাজের সভাপতি 

শীযক্ত কেমিরণু মএছেক-( রাজকীয় ইংরাজী বি জী বিসযালযের- ছাদের -তি- 
উক্ত ) আপন. বক্তুতাতে_ রাক্ত করিযছ্েন_ যে... তোমানিখের-দেশ্রীয় 
লেখকের মধ্যে তোমরাই, কেবল. ইউবে]পীয়, বিজ্ঞামৃশ্রীলম_.করিতোছ,ঃ 

ইংরওজটত]যার. গ্রন্থ. সরল" বাঁজ++ভকীওভ-নঅনুবপদ--করিযা বদর 

লেকের শেষ, হিতসু]ধ্ন করিতে ডেপুটী গবর্দর জীযুদ্ত মেড 

সাছ্বে হুগলি কলেজের সাম্ঘৎসরিক পারিতোষিক বিতরণৌপলগ্গে যে 
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বন্তুত1 করেন তাহাতে বাক্গালাভীষা অনুশীলনের আঁবশ্টকতা বর্ণন 

করিয়াছিলেন । ঝুটুনু অছেব, যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা 

সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি. ১৮৩৯ এীফীবে রুষ্তনগীরস্থ কলেজের 
সাম্ষৎসরিক পারিতে!ষিক বিতরণ- উপলক্ষে 2 বক্তৃতা করেন তাহাতে 

শাদা পদ্য রচন! .করিয়! শ্লাঘ। পূর্বক আমীর র নিকট আনয়ন করেন, উন 
(তীহাদিশকে সর্ধদ।ই কহি যে বহ্্রভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিখের 
'যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়+ তীহু!দিখের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের 

যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়। পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার 

পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাড়ের চেফ। পরিত্য'গ 

কর। যদি তোমাদিশের গ্রন্থকর্তী হইবার অনুরাগ ও তছুপযোী ক্ষমতা 

থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচন! করিতে অথব। ইংরজী শ্রান্থের 
উত্তম উত্তম গ্রন্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহ! হইলে স্থায়িতর 
ফীর্তি লাভ করিতে পারিবে | যাহার প্রথমে এই পথাঁবলম্বী হইয়া কুভ- 
কার্য হইবেন ত।হাঁদিশের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে। » 

যাহ! হছউক এত দিবস পরে বাঙ্গাল। ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে 
শিক্ষা! গ্রদান করিধার উপায় হইতেছে ইহ] অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। 

পরিবারের ভরণ পোরষণের উপায়ের জন্ত সাধারণ লোক দিখীকে শীস্ত 

শীষ বিষ্যালয় পরিতা'থ করিতে হয়, অতএব তাছাদিগের সন্ধে জাতীয় 

স্কাবায় শিক্ষা প্রদান আবস্ঠক, যে হেতু লোকে কোন নির্দিষ্ট কালের 
মুখে জাতীয় ভাঁার আশ্রয় দ্বারা যত বিষ্যা শিক্ষা কারতে সক্ষম হয়, 
পরভাঁষার আশ্রয় দ্বার) তত শিক্ষা, করিতে কখনই সক্ষম হুয় না| অধিকন্ত 

বাঙ্গাল! ভাষায় শিক্ষা! গ্রদান যত.অপ্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রপ ইং- 

 রাজীতে শিক্ষা এদান হয় না| ইংরাজী ভাষার ইংরেজ শিক্ষক দিগের 
অত্যন্ত দুরদেশ হইতে এখানে আমিতে হয় এবং এ ভাষার এতদ্ষেশজ্জাত 
শিক্ষক দিশের পঠদ্দশ! কালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘ কালে এ ভাষা 
আয়ন্ত করিতে হয়, এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অপ্প বেতনে 

ছুল্নভনীয়, অতএব সকল দিকু বিবেচন1! করিলে সাধারণ লোককে বিদে- 
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নীয় ভংযায় শিক্ষ। প্রদান অপেক্ষ। দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষণ প্রদান 

শেরদ্কর ইহ! অবস্থাই প্রতীয়মান ছইবেক। শিক্ষণ প্রদান দ্বার! পল্লি মন্থ 

লোকের কত মছোপকার সাধন ছইবেক তা! বর্ণনাতীত| বিবেচনা 
করিয়া! দেখ এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত অত্যাচার) কত দৌরাত্থ, কত প্রব- 
থুনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরম্পর অবিশ্বীস প্রবল রহিয়াছে! গলি" 

গ্রামস্থ লোকের] বিষ্াঁভ্যান করিলে তাহাদিবৌর- অজ্ঞানণন্ধাকার তিরো- 

হিত হুইয়! আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে সকলের মনোযোগ 

হইবেক, তাছাদিগের, হ্র্থে প্রবৃত্তির হাঁস হইবে, তাহার] রাজ-প্রদত্ত 

স্বকীয় ক্ষমতাঁসকল বিজ্ঞাত হুইয়! আপনাদিগের যথার্থ হবু ও অধিকার 

রক্ষা! করিতে অধিকতর 'প্ষমবণন্ হইবে ও ভূ-ম্বামী ও রাজবর্মচারি 

দিখের দ্বারা ভাহ'দিখের লীড়িত ও প্রবঞ্চিত ছইবার সম্ভাবনা অনৈক 
পরিমাণে দুরীকুত, হইবে | পরন্ত তাহারা জ্ঞাত ছইবে যে কেবল ভূমি 
কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষা এখামে জন্ম গ্রহণ করে মাই, 
মনুঘোর বুদ্ধি-রততি ও ধর্শ-প্রবত্তি আছে যাহার মার্জন ও উতর প্রতি 
তাহার নখ অনেক অংশে নির্ভর করে |₹%. 

বাঙ্গাল। ভাষ৷ অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, তাহ! সকল 
লোকের বোধ ম্থলভ ১ কিন্ত তদ্বারা আর এক মহ্োপকার সাধন ছইবেক, 

তাহা! এরূপ বোধ শুলভ নহে, অতএব উহ্ছ! বাহুলা রূপে গরতিপাদন 

করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার অনুগীলম যত বৃদ্ধি ছইবে, সেই 
ভাষ। যত উম্মত ও পরিমার্ড্দিত হইবে, ততই 'উত্তমোত্ধম ক)বাকীর বজদেশে 

উদয় হুইবেক | অন্থযুন আট বৎসর হইল অধম মাত হেয়ার সাছেবের 

স্মরণার্থ সাৎ্মরিক সভাতে যে বস্তুতা করি 'তাঙাতে অনেক উদ্গা" 
হরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, যে যদবধি কোন দেশে বিদেশী 
ভাষার চাঁলন! প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার 

০ শেষ কয়েক গংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে, তদন্যাযী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈবী পরম 

বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হজ.সনংপ্রেট, সাহেব কৌন জেলাম্বলের সান্বংসরিক গারিতোধিক বি 

রণ উপলক্ষে -ষে বন্ততা! করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? . 



৬ বিবিধ প্রবন্ধ | 

উদয় হয়েন না, আর সেই দেশে জাতীয় ভীধাঁর অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে 

থাকে ততই গ্রনিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হুইতে থাকেন। সেবস্তুতা 
অত্তিদীর্ঘ, অতএব সময়াভাঁব প্রযুক্ত তীছার সমুদয় এক্ষণে পাঠ কর! 

হইতে পারে না; এইজন্য এস্থলে তাহার সারমর্শ সঙ্চলন করিয়া 

বলিতেছি। 

“ দেশীয় ভীষার অনুশীলন প্রবল হুইলে প্রসিদ্ধ কাঁবাকার সেই দেশে 
ই দুই কারণ বশতঃ উদয় হুন; প্রথম কারণ, মাঁতৃভীষ! মাতৃদঞ্চের 
হত, মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্রিভ্নক ও তদ্দ্বীরা তাহার যেরূপ 

বলাধান ছয়, পশুদু্ধ সেরূপ নছে, তেমনি মাতৃভাষার প্রেমার্ আশ্রয়ে 
মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন 

অন্য কোন ভাবার আশ্রয়ে ইতে পাঁরে না| বিদেশীয় ভাঁষাতে কোন 

ব্যক্তি অত্যন্ত পাঁরগী উন ন1 কেন, তথা পি জাতীয় ভাষাতে তঙ্জপ পারগত। 

উপার্জন কর! অপেক্ষাকৃত অন্পায়াস সাধ্য, এবং সেই পীরশীত। থাকিলে 
আত্ম-ভাষাতে কাব্য রচনা, পর ভাষাতে কাব্য রচন1 অপেক্ষ। অনেক সহজ 

বোধ হয় তাঁহার মন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার 

চীলম। অত্যন্ত গ্রবল হইলেও, যে অপ্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক বায় স্বীকার 

করিয়। অতি দীর্ধকঁল পর্য্যস্ত অত্যন্ত যতবের সহিত সেই ভাষার আঁলো- 

চম! করেন, কেবল ভীছারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগুঢ 

প্রকৃতি ও তাছার প্রতোক শব্ধ ও প্রতোক বাক্য প্রয়োগ কোন্ বিশেষ স্অর্থ- 

ধধীধক ও কোন্ স্থলে ব্যবহাগরযোগ্য তাঁছ। অবগত হুইয়। সেই ভাষাতে 

প্লুন্তাব রচনায় পটু হইতে পীরেন ; আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানু- 

শ্রীলমে তত ব্যয় জ্বীকার ও তত যত্ব ও মনৌযোগ প্রঙ্গান করিতে পারে না, 

গতর সে ভাষাতে ভাহা'দিশের সেরূপ অভিজ্ঞত। জন্মে না| অতএব দৃষ্ট 

হইতেছে যে, যে দেশে বিদ্শীয়, ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই 
বিদেশীয় ভাষাতে 1 তে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অপ্প সংখ্যক ও তাহাতে অপ্পৃ 
বুৎপন্ন লোক বড সংখ্যক অপ্প্. সংখ্যক, লোক, অপেক্ষা. রুহ মুংখাক, 

লেকের মধ্যে সংখ্যানুসারে স্াতাবিক-কবিত্-শত্তি-সম্পন্ ঝাকি থাকিবার 
অধিক .সম্তারমুন্. উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ র্যুৎপত্তি অভাবে 
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ও স্বদেশীয় ভ! ্ূর্ণ অবস্থা হেতু ত্াহাদিগের নেই শক্তি সুরত 

পায়না এই ঢুই কীরণ. বশতঃ ইহা কখন দুটি হয় নাই যে, যেভাবা 

আমরা কখন্ শিক্ষ৷ করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহ শিখি" 

বার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আব" 

ভাঁষা বাতীত আর কোন ভাষাতে কেছ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে 
সমর্থ হইয়াছেন | দেখ রোমাঁনের] পৃথিবীর "সনেকানেক দেশ জয় করি- 
ফ়াছিল, কিন্ত ইটণলি দেশ--বাছার প্রচলিত ভাঁষ। তখন রোমান অর্থাৎ 
লাটিন ভাষা! ছিল--সেই দেশের লোক বাতীত অনাদেশের লোক এ 
ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত ছইতে পারেন মাই! বর্জিল্ 
ও অভিড$ হোরেস্ ও নিসিরো। লুক্রিষম্ ও কেটলল্; লিভি ও ট্যামিটস্ 
সকলেই ইটালি দেশজাত। যেপর্যস্ত ইয়ুরোৌপখগ্ুস্থ ইটালি, ফস ও 
স্পেন নামক দেশ সকলে লাঁটিন্ ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল 
সেপর্যস্ত এ নকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদিত ছয়েন নাই ; 
তৎপরে যখন এ সকল: দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তদ্দেশীয় প্রচলিত 
ভাষার অনুশীলন. প্রবল হইয়া! উঠিল. তখন, দাস্তে ও ট্যাসো, কর্ণিল্ ও 

রেসীন্, কেলভিরেঁ। ও লোপ ডিবেখী। ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর, ও বিনোদ- 

কর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। বদবধি ইংলগড দেশে নয়ম্যাম্* 
ফেঞ্চ ভাষ1 কিম্বা! জর্মনি দেশে ফেঞ্চ, ভাঁষার অনুশীলন প্রবল ছিল 
তদবধি কোন সুপ্রসিহ্ধ কাব্যকার.এ মকল.দেশে উদিত ছয়েন নাই; তত্পলে 
এ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলো চন] বখন ক্রমশঃ, বৃদ্ধি হইতে লাগিল; 

তখন প্রকাণ্ড মানসিক-বীর্যযবান্ ..শেকৃসপিয়র্. ও মিল্টমূ). খেটে ও 

শিলর্, ব্লপষ$ক্ ও ফিপিগ্রাথ, আগনাদিগের নিজ নিজ, প্রকাশিত কাব্য 

দ্বার! মর্ত্য লোককে. চমংকৃত করিতে লাগ্লিলেন | আনিয়া! খণ্ডে দেখ; 

যদবধি পারশ্যদেশে আরবি ভাষার আলোচনার, অত্যন্ত প্রাহুর্ভাব ছিল, 

তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্কার তথায় উদিত ছয়েন মাই) তৎপরে যখন 
দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন:ফর্দোসি. দ্বার ইরানের 

প্রাচীন, রাজাদিগের-ত্তাস্ত পুরিত বীররম-প্রধান, প্রধান কাব্য মধ্যে 

পরিগীণিত সাছন।ম! নামক মঙ্থাকাব্য বিরচিত. হইল, তখন সাদি তাহার 



৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 

মধুর-রসস্কীত সরল-প্রবন্ধ উপদেশ-গ্রস্থের সহিত উদ্দিত হুইলেন, তখন 

হাফেজ চিততপ্রমৌদকর, পরম রমণীয়; স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপুর্ণ গ্ীথা- 

বলি এচার করিলেন, ও জেলালুদ্দীন কৃমি বিবিধ-প্রস্গ-গর্ভ মন্নবি নামক 
পরমোৎ্কৃফ আ।শ্চর্ধ্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষট হইতেছে যে কোন 
দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সমগ্নে যে কিছু হাদয়-স্ফ্্য 
প্রকৃত কবিত। প্রচীরিত হয়, তাহ? বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় 

অসম্পূর্ণ ও অসংস্কত গ্রচলিত ভাষাতেই হুইয়৷ থকে! যখন ফান্ম ও 

জর্মনিদেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন অমৃতো।- 

পম হৃদয়-স্ফ্ত্য কবিতা, পরকীয় ভাষার দামত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, সহ্ৃদয়ত। 

শৃন্ত কবিদিগের মানন-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্র্বক টুবাডর ও দিনিসি্গর্ 
মামক দরিদ্র পরিব্রাজকণায়কিখের হ্বদয়ে অবস্থিতি করিয়া! সারল্য- 

সুধাসিক্ত কাবার! প্রককুতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহুন 

করিয়াছিলেন /আ'মাদিখের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য 
যুবকদিগের মধ্যে যাহার! ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে গণ্য 
হইবার অভিলাষ করেন, উাছাদিগের ভ্রীস্তির আর সীম! নাই| তাহার! 

যাহ কখন হয় নাই, যাহ। হইবার মছে, তাহ মাখন করিতে যত্ববান হইয়া- 

৪ বিপুল কীর্তিমাঁন মহারাজ ফেডরিকের দৃষ্টান্ত তাহাদিগের স্মরণ 

| এ যশদ্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফেঞ্চ ভীষ! অধ্যয়ন করিয়! 

ঁ ০ অত্যন্ত বুৎপন্ন ছইয়াছিলেন, তিনি ফা'দেশীয় লোকদিগের 
ক্ছিত বাঁকাাল[পে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে এ 

[ছা ষায় ক্ষমতাম্থটরক অনেক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন তখাচ তাহার প্রকা- 
শিত গ্রন্থে এ ভাষার প্রকুতি-বিকদ্ধ প্রয়োগ ধরিয় শ্ুক্ষ-কাঁব্য-বিবেক- 

শক্তি-মম্পন্ন পারিসনখীরের পৌরজনের। ছাণ্য করিত । তা দ্বার নিজ 

সভায় আঙ্ৃত বল্টেয়ার নামক ফ্ান্দদেশীয় মহাঁপঞ্ডিতের নিকট যখন তিনি 
আপনার রচিত প্রস্তাব সকল অংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন 

বল্টেরার কছিতেন “ রাজ! কতক গুলিন মলিন ব্ক্্র ধোঁভ করিবার জগ্য 
আদার নিকট. প্রেরণ করিয়াছেন-ট। এ সকল যুবকের যষ্ঠপি এই কথা 
বলেন যে বাঙ্গাল। ভাষা অতি অঁসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রস্থ রচন! 
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কর! দুঃসাধ্য, কিন্তু তাহার] বিবেচন1 করিয়া দেখুন যে লিসিয়োর সময়ের 

লাটিন ভাষার.গ্ায় কিন্ব। লেসিঙ্গের সময়ের জর্দন্ ভাষার সায় কি 
আমাদিখের বাঁজালাভাষা' অসম্পন্ত? :আপনাদিশের মিজ ,নিজ দেশীয় 
ভাবা উন্নত করিয়া এ ছুই মহাত্বাঁ.কি পর্যন্ত না যশম্ী হইয়াছেন, 
যস্ঠপি আমাদিখের আ্বভাঁষার  উন্নতিসাধনে আমরা বন্বাম হই তধষে 

এরূপ যশস্বী আমরাও 'হুইতে .পারি/। আহা! ব্লাড়াযার হ্রবন্ধ। 
দ্খিয়! তাহার... প্রতি.উল্লিখিত যুব্ক্দিগের ছয়ে, বি-কিছুমাতকা্ষণ্য 
সঞ্চার. হয়. ন11 উাছার! কেমন হৃদয় ধারণ: করেন হারাই জানেন"! 
ক্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিশের শ্রদ্ধা দেখিলে' আমাদিগকে আস্চর্যঃ 

হইতে হয়| সদেনামক ইংরাজ গ্রাস্থৃকর্ত। ব্াক্ত' করিয়াছেন “যে 

এক প্রকৃত -ইংরাঁজী কথার দ্বার মনের তাক বৃক্ত. হইতে রেলে স্থুলে 
যে বাকি ফেক অববা জন ত ভাষোস্তব কথা 'ব্যবছার:১করে। :তাছাকে 
আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচ্রণ জঙ্গ রজব, করিয়া হতা। করা মাল | 
উল্লিধিত গ্রস্থকর্তীর এই উক্তি অতিশয় কটু ইহা "অবস্থা স্বীকার কার্রিতে 
হইবে, কিন্তু আত্মভাঁষার প্রতি ইংরাঁজদিগের যতদুর প্রেম তাছা' ইছার 
দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংবুুজদিখের গ1 সকল 'অনুকরণ 
না..করিয়। দোষ অন্ুকরণ: করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু]: গ্বদেশ. ও 
ব্বদেশীয় পদার্থ প্রতি তীছাদিখের প্রা প্রেম আমরা অনুকরণ করি ন1/ 

গ্রতোক বাক্কির- সখস্ধে পৃথ্বীর সকল খ্বান'জপেক্ষা। কোন/এক বিশেষ 
থান সর্ববাপেক্ষণ মনোহর .ঞধ তারারংপ্রতি যেমন: দিপ্র্শমৈর শলাকা 
লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশখত”পুকষের . “চিত্ত “সেই স্থানের প্রতি জক্ষিত 

থাকে ;__সেইস্থান ভীহীর ক্বদেশ--সেইস্থানের 'সহিত'তীহার বালসধিত্ব 
-সেইস্থান তাহার প্রীণপ্রিয় অনদিশৌর আবাস /সেই প্রি): অনোহর 
ত্বদেশ নিকর্বরা ও প্রমোদীমক ষ্ঠ হইলেও উৎকউ 'অন্ত,কৌন দেশ, 
এমন কি কাশ্মীরের নির্মল হুদ ও এমোহয উপ সিরাজের লুচাক 
গৌলাব পু্পের উপবন ও নেপল্স :সায়ীহি; জঙগেরও "টের নন 
বিমুগ্ধকর শোভা হান্তগান বিখ্যাত উপসীগঃ প্ন্ত ভার মনকে অকিউ 
করিয়া রাখিতে :পারে না "এমন ব্বদেশের- প্রতি যাহার অনুরাগী "নাই 
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ডাঙাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? (যখাথ বলিতে কি ছোমর্। 

প্লেটে। ও সফোক্রিম্ র্িত চাক্কতম নিকপঘ ক্াব্যরসপাঁনের প্রভূত দুখ 

সন্তোগ করি, কিএ]চরিত্র বর্ণনা নৈপুগ্যের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শক শেক্সপিয়রের 

অমৃত-ধ্ম-পরাপ্ নটক সকল তধ্যযন করিয়। অত্যন্ত উল্লামিত হই, কিবা 
অদ্ভুত পুকণ্পমা-শক্কি-দম্পন্প গেটে ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আঁ্চর্যযা- 

কে মগ্ন ছষ্ঈ, তথাপ্বি এক আশ! অসম্পূর্ণ থাকে,_ এক তৃষ্ণা অনিব্বস্ত 

থাকে; মেই আশ ম্বদেশকে জগজন-পুজা বিশীল-খ্যাতি গ্রন্থকীরদিগৌর 

যশঃ-মৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, দে তৃষ। ম্বদেশীয় সমীচীন কাব্য- 
ক্ষারিত অমৃত্ব ধার] পাঁন করিবার তৃষা হছ। জগদীশ্বর! আমাদিগের 

মেট আশ! কবে পুর্ণ করিবে? সেই ভৃষ্। কব নিত” করিবে £ এমন 

দ্রিন কখন আগমন করিবে। যখন আমাদিথের আত্বভাষায় রচিত কাবোর 

ষশঃদেঠরড়ে আকুফট “ছয়! অন্ত দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন 
৮৭ ্ৃ 1/৮৮/ 2] ৪ 1 ৮, ফল নক তাহ নাকি “ 

পুর্নোক্তি বাকা সকল যে বক্তূ্ত। কইতে উদ্ভূত হইল, তাহা অন্থান 
আট. বৎসর পুর্বে রিত হয়| ইছ। অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে 
জুইবে, মে সেই আট বৎসরের মধ্যে আত্মভাধার গতি ইধরাজীতে কলতবিষ্ঠ 

ব/ক্ষিদিগ্ধের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; এমন কি যাহার বাঙ্গালাভীষায় 
উত্তরণে কথোপকখন. করিতে পারিতেন না, ভীহার! পর্যন্ত আত্মভাঁষাঁতে' 

পৃত্রিক) গ্রুকাশ করিয়া] প্বদেশীয় লৌকের উপকার সাধন ব্রত অবলম্বন 
স্রিয়াছেন।" তেই আট র্ংসরের মধ্যে বিরিধ বিষয়ে অনেক মৃতম গ্রন্থ 
গ্ীকাণিত, হইয়াছে, সাণ্তীত্বিক ও.মামিক পত্রিকা এবং .সংবাঁদ পত্রের 

যুংখ্যা অনেক রি, পাইয়াছে,. দেশীয় ভাষ। পূর্বাপেক্ষা। সম্পন্ন আকার 
ধরণ করিক্বাছে। ,. হে স্মদেশীয় ভাষা !. এতদ্দিবস পরে তোমার সে$ভা- 
গোর উঁষার চিহ্ন সকল দৃম্টী হইতেছে; স্বদেগপ্রেমী বাক্তিরা আশা পুর্ণ 
কাফ)রুরণে নেই সকল চিহু নিরীক্ষণ করিতেছেন । থুছের এক দেশে 

অংস্থিত অনা দূভ'জনননীর.্তায় তোমার অকুতজ্ পুত্রের তোমাকে পুর্বে 
অবজ্ঞা করিত এক্ষণে ভোঁমার প্রধান প্রধান মন্তানের। যত্বের সহিত 

ভোমোর শুজবা! করিতে আরম্ত করিয়াছে । পরম ররণীয় আর্য সংস্কৃত 
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ভাষার অনুত্তম। ধন্তাঁ যে: ভুমি, ভৌমাকে: বুধের কে চিনিত ?. ভোমাঁতে 
যে এত প্রভা প্রচ ছিল তা পূর্ধে কে বুঝিতে পারিগাছিল? : খবদেশীয় 
ভাবার প্রতি এক্ষণকার ইংগাজীতে- কীবষ্ঠ-ব্যক্তিদিখের অনৌযোথ, বর্ধী- 
মান দেখিয়। হৃদয় পুলকিত হইতেছে | তীর বন্তপি মিপ্রা় কাদযশিম 
করিবেন, তবে আর কাছার দ্বারা ঠ্ারততবর্ধের উপকার সাধন হইবে? 
তাহাদিগের মধ্যে মীহার যে বিষয় বচনন্তে ম্বীভীবিক বিশেষ গ্ষমতী 

আছে এমন' অনুভব করিবৈন, তার সেই বিইগ্সে গ্রন্থ রটন। করা উচিত | 
কেছ বলিয়। খাঁকেন যে ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকস্দেশীর লোকের পক্ষে অতাস্ত 
উপকারী হইবে অতএব তদ্বিথয়ে পর রচম উর্ধবাণ্রে বর্তবা। কেছ' বলে 

যন্ত্র: সথন্ধীয় গ্রন্থ রচমা অত্যন্ত আবস্টক। কেছ বলেন ইতিাস গ্রন্থ রচব 

অতান্ত আবশ্যক, ফেছ বলেন কৃষিরী্ধ্য ও সম্পাতি-বিষ্কীবিষয়ক এসব রউপ 
অতান্ত আবস্াক; কিন্তু যেদন কধিরপ্তি, বাণি্ঞারতি, শিল্পৰত্তি পাড় বি- 
বাক বৃত্তি, ধর্োপদেশরতি ইত্যাদি প্রত্যেক বত্তির' পশ্দম লোকে 
সেই ব্ৃত্তিকে সর্বাপেক্ষা উপকারী কছে কিন্ত সকল বততিই 'লৌঁকসমীজের 
পক্ষে উপকারী, তেমনি সকল প্রকার উষ্উদ বিষয়ে বাঙ্ছীলাপ্রস্থ রচমা 
স্বদেশের পক্ষে উপকারী ইইবে 1: 3০15২ বৎসর 'পুর্ধে বাঁ্জালাভাধাতে 
বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচন| করা যেরপ কঠিন বোঁধ হইত একে সেরপ 
কঠিন: বৌধ' হয় দা। এই পরমোপকারি জন পতডিতবর জীযুক্ত উর 
বিষ্তাসাগর ও শ্রীযুক্ত কাকু ক্ষয় কুমায় দত, 'জীযুক্ত' কাবু; রাশ 
লাল মিত্র প্রভৃতি কতকগুলি? এ, শালী ম্বদেশছিতৈষী +মহশিয় 'দিখোর 
নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা থণে বা আছে: স্থলে? আর একজন মছাশয় 
ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু না ধলিয়া থাকিতে পারিলাম মা)-সীহার এমনি, 

ভদ্রতা ও অমায়িক স্বভাব যে এস্থলে: উাছায় মামি উল্লেখ করিলে তিমি 

বিশেষ কুষ্ঠিত: হইবেন: এই : প্রযুক্ত ভাঙা হতে ক্ষান্ত রছিলাম) কিছ 
এক্ষণকার কোন কোন গুবিখ্যাততেষ্ঠ শ্রথবর্তা তীর, নিকট বাঙ্গালী 
ভাঁষায় প্রস্তাব 'রচমাঁ প্রণালী: িষয়ে উপদেশ জগ্ঠ'কত উপকৃত আছেন, | 
ও তিনি অনেক অর্থ বায় ও হনবদ্বারাঁ আর; এক. মহৎ অভিপ্রায় সাধনে 
অনুষঙ্গাধীন ব' জাল] ধার উনি ধনে ক সাহাবা দান করিয়াছেন 



চ২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

তাছ। বলিবার নহে! এই সকল: যহাঁশয়দিগের, যত ও ' পরিশ্রম দ্বারা 
বাক্গালাভাঁঘ। পুর্ববাপেক্ষণ উন্নত হইয়!ছে ও পূর্বে তাঁছাতে বিবিধ বিষয়ে 
রচন। কর! যেরূপ শ্থুকঠিন বোধ হইত .এক্ষণে তদ্রপ হয় না। ইহা যথার্থ 
বটে যে পুর্বকালের কবিকঞ্ছন, ভারত চন্দ্র গুভৃতি ও বর্তমান কালের 
শীযুক্ত বাবু. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ক্রুবিদিশের বিরচিত কবিতা ব্যতীত 

বাঙ্গালাভাষায় ্বকপোন-রচিত প্রবন্ধ সকল তস্তাপি প্রকাশিত,হুয় নাই, 

কেবল অনুবাঁদ ও.ইংরাঁজি হইতে পরিণৃহীত ভাব-গর্ড-গ্রন্থ সকল প্রকাশিত 
হইতেছে; কিন্তু এ প্রকার অনেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎ্পরে ভাষা 
উন্নত ও সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বকপোৌল-রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত 

হইয়াছিল; দেইরূপ এই দেশেও হইবেক। চতুর্দিকে শুভ চিহ্ন সকল 
দু হইতেছে । যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পালিত শ্ঠেন শাবককে 
বর্ধমান দেখিয়া ভবিষাতে আকাশের অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে তাহাকে 

উড্ডীয়মান হইতে দর্শন করিবে এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি স্বদেশীয় 

লোকের গ্রন্থ-রচনা-শক্তিঃ উৎকর্ষ রূপ আকাশে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উডডীর়মান 
হইয়া সমীচীনত। রূপ হৃর্ষোর সহিত অসস্কুচিত নয়নে সাক্ষাৎ করিতে 
নক্ষম ছইবে এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লামিত হইতেছে | ইউরোপীয় 
জ্ঞান ও নংস্কৃতোস্তব বাঙ্গালাভাষার বিমিশ্র প্রভাবে যে এক নবতর 

কল্াাণকর রচনাবলীর উদয় হইবেক ইহা চিস্তা করিয়। মন আন্দ্দসাগরে 

নিমগি হইতেছে ! 



মাইকেজে 'মধৃস্থুদনপদত্ত প্রণীত 
মেঘনাদ রধকার্যের 

_ থেই সমালোচন মেঘনাদ বধ. প্রথম, প্রকাশিত, হইবার আ্বারহিত'গরে 

কাকে ইংরাজীতে লিখিয়। গত্জাকারে পাঠান হয়) 

আরবদিখের মধ্যে এইরূপ প্রথা; আছে যে তাকাদিতৌর ' দেশ এর্চটী 

সরব্বাজনুদদর যোটক বা উষ্র জন্মিলে' খরা তাছাদিশৌরবংশেএবাজর 
উত্ক কবির উদয় হইলে তাহারা জাবন্দোৎসব'করিয়া।খাঁকে: একজন 
কবিকে ঘোটক বা উষ্টের স্ঠায় পশুষলিয়। খাগ্য করা আমাদিঃণীর অভিগ্র় 
নহে, কিন্ত আমাদিগ্নের মতে আদেশে আক :ম্ছাঁধাবির, উদপ্প জীতিসাধা- 
রণের আনন্দের কারণ বলিয়া! বিবেচম! ঝর! কর্তব্য |. মাইকে --সধুর্হদর 
নত এই শ্রেণীর কবি | : তিমি একখানি খশুকাব্যে-যেবজভুমিকে « স্যাম 
লগ্মদে” বলিয়া সম্বোধন” -বরিক়াছেদ, সহী ব্গতুমি তাহাকে প্রসব 
করিস প্রন্তত গোঁরবান্পঢাই: হইয়াছেন: “বীনা ছটা, তারের দাধুরী? 
ককণ রসের. গাঢ়, উপসউৎ৩েক্ষায -নির্বান-পিক্তিওাপ্রয়োরী- 
নৈপুণা অনুধাবন করিলে তরি এমেবনা রখ: ঝাঙালাজাবায়, 'অন্িতীয় 
কাব্য বলিয়া গারিখীণিত হইবে. ফিটকাদীরিয এবং, হাতে 
যদিও অনেক ওন্তর, ফিন্তু তিনি, এই দঃ কনিদিযোক ৃ 
পরিমাণে তার হইয়াছেন:বলিতে হইব ভারী, পিও 
আসিয়ার মছাকবিদিগের; অহৃকরণেরা রা হেখার যায়ঃ সত্য (বটে). 

কিন্ত তিমি যাহা. অনুকরণ. করিয়াছেন,তঁছা নুতন. বেশে.ুশৌতিত, 
করিয়াছেন . -এ প্রফার' অনুকরগ: ৃবনীয়: হইলে 'মিপ্টনের স্কায় কবিও 
বহু দিদ্দার্হ ছয়েন। দতযা মহাশয় 'বা্গালীভাবায় অধিতরক্ষরের সি. 
করিয়াছেন কেবল. ইছাদ্বায়াই ভীছার, উদ্ভাধনী: শক্তির বিলঙ্গণ পরিচয় 



১৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 

পাওয়া যাইতেছে । .এইকাখোয় প্রধান গৌরব হযে ইছায় হিন্দু আকার 
প্রায় সকল দ্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ কচি 

প্রদর্শিত হইয়াছে | বগ্ততঃ এই কাঁবাটী এসয়া রগ 'জরনিতা ও ইউরোপ 
রূপ জনয়িত্রীর সন্তান রূপ !- ধ্গভাধাক্স এই কাব্যের দৌষগুণ সমা- 
লোচন! বঙ্গভাবার একটি প্রধান অভাঁব। পশ্চাদ্র্তী কয়েক পংস্তি দ্বার 
এই অভাব পূরণার্থ বখাকথঞ্চিৎ চে! কর] যাইতেছে | 

মেঘনাদ বধ কাব্যের আরম্ভ সৌদর্ধ্য-রস-পুর্ণ | কবি খ্বদেশীয়দিখকে 
যে অমৃত পরিবেশন করিবার আ্গীকীর করিয়াছেন * ইহা হইতে তাঁহার 
পূর্বাম্থাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়| তৎপরে রাবণের সভাবর্ণন! অতিশোভন। 
বীরধাহু শোকে রাবণের বিলাপ অক্রত্রিম ককগরসান্্ এবং সরল উৎ- 

প্রেক্ষায় পরিপূর্ণ! মকরাক্ষ। বীরবাছ শু'রামের যে ধুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন 
তাছ' বন্ততঃ বীররসাঁত্বক এবং তাচা পাঠ করিয়। আমরা কথির স্ব-বাকো 

তাহাকে. সাধুবাদ লা করিয়া খাবিতে প্রারি মাণ ধন শিক্ষা ভব 

কমিয়র | + জার্যয ও সেসিটিক হি ৪ বাটি বর্ণমীচী কেমন 
পট (০0101 ৃ 

| | .প-প৯পসানিজ দর ৪ দি নল 

চিনির এই পংস্ভিহীয পৌঁদর্যয' অধিকতর .রৃদ্ধি করিয়াছে। 
মুদ্ধশ্দেত্রের বর্ণন| যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে শ্রধং আদস্প কহিত্বশত্তির 

পরিচয় এন করিতেছে ।' সমুজষেো সং ১ বীর যে  মেষোজি 
বহার করিষ্কাছেদ তাহা যথেউ: এপংসাহীটি 

ক 1£.১ + ৮ পরক্ষোতে লো লৌনা ক নি 
(৮ বীয়রসী৮৮555484 ০১715 77 ই ছ ৮ 

ফেমন। রিড কবিষে “ককিণরসে বিশেষ শুনিপুণ, রাধণের 

প্রতি জিরার টসে | 

সশিিগোঁউজর্দ। খানকে - 

“আনন্দে করিবে পাদ কষা বিরধধি ( 

আর্ধা-+হিদদু)-সেমিটিকসইহদীর ) 



মেঘনাদবধ' কাদের অমালোচন রঃ ১৫ 

«“বরজে সজাক পুলি বাইর থা ীষতইজানি: (উপমাটী পাইলে, 
হোমরও সৌভাগ্য জান করিতেন ।- রাক্ষযগীগের রণসফকার বর্ণনা দেখিলে 
কবির প্রশ্নীঢ় বীররসবরনাশবক্তিবিলুক্ষণ বনুতুত, হয়।.. 'বাকণীর মুক্তা- 
লঙ্কুত কেশপাশ হোঁমরকে পুরা গ্দ্ব। করিয়া দেয় :মেঘনাদের প্রমো -. 
গোগ্ভানের বর্ণন! :-. 

৮০ হপাগাপাভুরিকটে ভালে 
কোকিল 3. ভ্রমরদগ- ভ্রমিছে খঈীরি : 

বিকশিছে কুলকুল ; মর্মরিছে পাতা 9 

বহিছে বাসস্তামিল। ঝরিছে 'বর্ঝরে 

নির্বর) 77৮ 

কয়েকটী অনুপম-চিরছটায় রিড হইয়। কি জুন্দয নন 
“০৯” অয়ষে ভর) হে'রাক্ষম-পুসিঠ। 
অঞ্চরিনু.) ফুজকেশী' লোকােখে-ছুকি7:৮-- ইভা ছি! 

এই ছিক্র চিত্র পুর্ণ রাক্গবন্দীগগের গান থে. কতছুর ্ুপংলনীয়: বছিডে 
পারি না| 

:« বাজিল রাঞ্ষম'নায়)” ঝাদিল: রাগী). 
'পুরিক: কমকস্লন্কা জয় জয় কারে 1 

এই হই পংকি জাত়াতহীস রচালকিরঃএবটী, উদাছরগ 1: লব্ধ বিগ্ঠাঁ 
সের যদি কিকিশ্বার অভ টিক দৌগক বিষ, হইয়া ধায় 
প্রথম সর্ণ এইরপ প্রভূত অলি 
দ্বিতীয় বংর্গরঞারনে: সারাটি ঝারপহগা মোহর আগর 
রন্দের .আতমাদ, প্রষেশ ইহা; আেক্ষা সুগার গে: ই, পাঠ কাছে রর 
ছোমরকে প্ররগ-হয়|.. কারা কাজা রি ফোদরোগিস 
মৌন্দর্যয লক্ষি ছয় । .কাছদেক ও: রি এিঙছোধার মার 'ও+লাক্কো ডিন | 
অন্ুরপ,/ শিব ও হূর্থার তুদবন্ছ তব রতিত হম এবহ গুলগালা, পাঠে: 
ঘোরের পাটি শিডব্ণনাটি প্রৃছিগধারা 

হেনরি জোন) ইক পারলা 
আলিজিগেস ধর্দপ্ীন লক দোখ্টাডি।। 



5 বিধিধ প্রষন্ধ । 

খুগল মুরতি-্ীর্দে. নিম্নে বনুম্ধারা 

প্রসবে' নবীন শম্প নয়ন-রঞীন। 
শিশির মুকুভাফলে সজ্জিত কমল, 

প্রফুল্ল । রজনীগন্ধা) 'জাকরান দল; 

কোমল কুসুমগডস্ছ হয়ে শধ্যাধান, 

কঠিন পৃথিবী হতে ব্যবধিল (ছে, 
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত 

হথজিল] শালদ' এক, জ্োণতির্খয় প্রভা, 

দর দর বারে তাছে শিশিরের ধার1| ৮ 

হ্ৌষর ১২শ সর্গ 
ও ৩৪৬-৫৭ পৃহ| 

কাঁমদের দঞ্ধী শরীরে -শিথের (দিক হইতে ফিরিয়। আসিলে রতি 

তার প্রতি যে কথা বল্লেন তাছ। দাম্পত্য-প্রণয়পুর্ণ | এই সর্গে ঝটিকা" 
ধর্ণন] যাঁরপর নাই প্রশংসনীয় । খারুবর্তৃক গুহা! হইতে ঝর্ী সকলের 
উন্মোচন পাঠে ভর্জিলের ইওনসের কথ মনে হয়। 

ভূতীয় সর্গে প্রমীলার উদ্দারচিত্ততা দেখিলে ধথেষউট প্রশংস! করিতে 

হয়| তীছার যুদ্ধ সঞ্ভ1 ও যুদ্ধ যাত্রার বর্ণন। চমত্কার | 

ছা রর প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি লক্বোৌধন যথার্থই অতি মনোহর :-_ 
“শাারাজেল্-স্গমে 

| মু জগ বর তীর্থ দরশানে 1? 
এবং বাঁলীকির '« রত্বাকর.১ মামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে | এই সর্থে 
সীতার শোচনীয় চুক্লবন্থা যেরপ ফকণ রসের স্থিত: সেইরূপ ভাবের 
সৌন্দর্যের সহিভ চিত্রিত হইয়াছে তাহার উপগুক্তরূপ প্রশংসা! কি প্রকারে 
ফরিদ ভাবিক্ন পীই দা। ইছা! খভবার- পাঁঠ। করিক্লাছি অশ্রপাত স্বরণ 

করিতৈ।পারি মাই | ককণ, ও শোক রস বর্ণনণশক্তি' আমাদিশের কবির 
বিশেষ গণ এতস্তি্ন তিনি তাহার কাঁধের অনেকস্থলে বীররসের যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন তাছাতেও বঙ্গীয় সকল কবি গপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা 
যাইতে পারে। যে কুক্চিকাদ্বারা সহানভূতির অশ্ত্বার উদ্মত্ত কর! যা, 

$ 
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পর্কৃতিদেবী তাছ। ভারভীয় এনেক কৰি অধ্ৌক্ষণ তাকে বিশেষরূণে দান 
করিয়াছেন। এবিষয়ে বাল্মীকি তীহার প্রার্থন। শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার 
প্রদেয় সকল বর. অপেক্ষা--সর্রবোৎকুষ 'বরে আমাদিগের “কবিকে ভূষিত 

করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে গ্বামীর নহিত সীতার সুখভোথী বর্ণনায়: যেরূপ 
বন্ত-সরলতা এবং আনন্কর বিভীম-বাঁস বিরত হইয়াছে তাহার প্রশংস। বাকা. 

তীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী হ্ররবস্থা পরম্পর কেমন বিভিন্ন ! 
এই সমুদায় বর্ণন। প্রসঙ্গে কবিকে মগ্ধোষন করিয়া বলিতে পারি 

“শ্শ্শুনিয়াছে । বীণাথনি দাস) 

পিকবরশ্রব নব পল্পব-ম।ঝারে 

সরস মধুর মাসে. কিন্ত নাছি শুনি 

'ছেন মধুমাথ। কথা কু এ জগতে 1১ 
পঞ্চম সর্গের প্রারন্তে অ্দরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার | 

তব্থীয় অপ্রাগীণের সরোবর ন্নান বর্ণনাতে যেরূপ অতুযুজ্ৰখল অপরিমেয় 
কম্পন! প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ। সর্ধ্বোত্কুষ ইটালীয় কবিদিখের লেখনী- 
যোগ্য এবং আরবীয় উপন্থাসের অভু্ভাবে চিত্রিত! : প্রমীলাকে জাগ্রত 

করিবার সময় মেঘনাদের মন্বোধনটী মাধুরী ও. লালিতো মিপ্টনের ইবের 
প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য |. 

. ষ্ঠ সর্গে লঙ্তার নাগরিকগণের- প্রযোধন. এবং নগরের ক্রমোশ্খিত 
কোলাহল ও বাস্তত। অসামান্থ কবিত্বের. পরিচায়ক |... বিভীষণের প্রতি 
মেঘনাদের ভত'ননা বাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পুর্ণ প্রপে অখণ্ড” 
নীয়।. মেধনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অতান্ত শোকোদ্দীপক।. .. 

সপ্তম. সর্ধ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব. নিম্ো্ধুত 
পংক্িটী পাঠে আমি বিমোহিত ছইয়াছি?- 

৭ কুসুম কুন্তলা মহী) বুক্তাধাঙ। গলে।.৮ 
কবির প্রভাতি ও সন্ধা বর্ণনা! বিশেষ 'মলোহর। শ্রশীলার বক্ষ 

মুক্তামালার সছিত 'শরৎকালীন মৈধে. চন্দ্রের রজচ্ছটার, তুলনা! অতিশয় 
সমর ০ । এইস্থানের অনেকগুলি উপর) সর্ষেচ্চ জেনীর উপমা মধ্যে 

ঈ এই গংজির পেঘাংশ কিঞ্িৎ পরিবর্তিত। ই জি 

তত 
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পরিশীণিত হইতে পারে 'আমি,এক্ট, মালেঃচনায়, রাশি রাশি নিরপম, 
উপদ।র মধ্যে কয়েকটী,মাতর উপমা সঙ্কলন করিয়াছি । রাক্ষমদিশের রণ-- 

সজ্জ। বর্ন! যারপর, নাই উৎমাছকর এবং যথার্থ -হোমরোপম।. যুদ্ধ বর্ণনীও 

স্থান নহে; ইহ) প]ঠ করিলে হোমরের,ষে সর্গে গ্রীক ও ট্ৌোজীনদিখোর- 

খুদ্ধে দেবগীণের পরম্পরের পক্গাবলগ্বন বর্ণিত আছে, তাহ স্মরণ হুয়। 

কিন্তু আমাঁদিশৌর কবির দেবগণ প্রকাণ্ড দেহ :ও' অসুন্দর [কৃতি হইলেও. 

ছোৌমরের দেবতাদের ম্বাঁয় বখলকবৎ অস্তাধণ বা আচরণ করেন নাই. 

তিমি বানরদিবৌর কীর্যা মংনধাবীরদিগের _ হ্যায় বর্ণনা করিয়। সভ্য কচির 

পরিচয় দিয়াছেন। | 3: ত্থ 

অধম সর্গে লক্ষণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় ককণ- 

রসাদ্র। এবং বালীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটটী বর্ণমীর অনুরূপ | এই সর্গের 
নরক বর্ণনা! অনেক স্থলে গ্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়] ইহাতে 

ছেংমর। ৰর্জিল, দান্তে,, শিপ্টন, এবং ব্যামের কবিতার অনেক অনুকরণ- 
আছে কিন্তু আঁমি অনেকবার বলিয়াছি। যে আঁমাদিশের কৰি নিরবচ্ছিন্ন 

আঅনুকরণকারী মছেন। মিণ্টন যেরূপ অন্তান্ত কবির অনুকরণ করিয়াছেন, 
তিনিও সেখরপ করিয়াছেন. |. - 

নবম সর্গে প্রমীলা ভাঙার মৃতপতির নিমিত্ত আর্তনাদ টানি এরূপ, 
বর্ণন) মা. করিয়া কবি বিশুদ্ধ কচি প্রদর্শন করিয়ণছেন |. উহার গভীর 

গোঁক রি-বাৰা দ্বার/ব্যক্ত করাযায়? যে মায়াবী-পুকষের কুস্থকে সংসা- 

রারণ/ ভাঙ্গার নিকট কুল্ুয়ো্তানৰত প্রতীত হুইতেছিল, ভ্ীহার ৰিয়োগে 
স্&ুলং ঘোরতর শৃন্ত বৌধ হইল; বিলাপ ও অঞ্পাত, এ প্ররার শোকের 

তি সামন্ত নিদর্শন । এই লর্খো অস্তেডি-ক্রিয়ার সজ্জা বর্ণনা অতি 
শোভন ও হুদয়গ্রাহী | 

এক্ষণে কাবোর দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ কর! বি | 

প্রথমত$--ভাবের পরল্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের 

মনোরঞজীনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি- যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন 

করিতে ক্রুটী করেন নাই; কিন্ত রাক্ষদদিগের প্রতি উহার আস্তরিক 
পন্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিপ্টনের ক্রাইট, অপেক্ষা 
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সেটান, নায়ক নামের * অধির্ক,:উপধুক্ক) কিন্ত 'আমাদিশের কবিত্তে ও 
উহাতে প্রভেদ, এইট যে "মিপ্টন অজ্ঞাততরারে 'এই প্রমাঁদে পড়িয়াছিলেন ) 
আমাদিখোর কবি জানির। শুমিয়।-এ-প্রমীদে পড়িয়াছেম। ইন্দ্রজিতের 
অন্তায় ছত/ সাধনান্ডে লক্ষমণের প্রতি রামের পমশ্চালিখিত উত্তিচী রেযোক্ি 

প্রায় বোধ হয় 

ঘ. ভিন সীতার. আজি তব বাঁছবলে,। 
হৈ বাছবলেন্দর]:: ধন্ত বীরকষুলে তুমি 1১ - ইতাদি 

লক্ষ্মণ কি বাছবলই প্রকাপ করিয়া! ইন্দ্রজিকে হত্যা করিয়াছিলেন! 

ইছার অব্যবহিত পূর্বে কি, 

£--_-»স্বাহিরিলা আশুগতি ৷ দোছে, 
শবার্দুলী অবর্তমীনে, মাঁশি শিশু যথা 
নিষাদ » ইত্যাদি 

এই উপমা দ্বারা রাক্ষসদিশৌর পতি ভক্তি শ্রদর্শন করিয়াছেন। কাবোর 
সর্ধাংশে কবির মত স্টাউ এবং অবিলদ্বা দিত হওয়া? উচিত ছিল। (২) কোন 

কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ম1 একত্র মিশ্রিত হইয়াছে--যথ।) ১ম সর্থ 
৩২৯-৩৪২ পংক্তি, . এবং পম অর্গ১৫৮-১৯১ পংক্কি। প্রথমেক্ত শ্ছলে 

চিত্রাঙ্গদা ও ভীাহা'র সহইচন্ী রাক্মস-সুক্দরীগণের মুগ্তকেশ-পাঁশ ও নিশ্বাস, 
প্রলয় মেখগাল1 ও এলক ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেযেক্ত-স্থলে' রাব- 
গের আ্ী-সেনানীগণের দণ্ডে্ সছিত.তৌমপ, ভোর, শুল: ইত্যাদির তুলল! 
এবং অঞ্চলে সহিত পর্াকা ইত্ঠাদিয় তুলনীন্বারা-উদ্চ চল সকলের হোগ- 
রোপম সরলতা বিন হইয়াছে |. প্রক্ত গকপ্পমা এবং মিখাও' আড়গরের' 
পরম্পয়েক্ন ধরগ্রকার' সংমিশ্রণ নপ্ধিত্যংঙ্গী করা উচিত) €:৩) এক স্থানে 
বিপরীত -ভাবোদগীপক 'অভিপ্রাগ সকলও মিশ্রিত হইয়াছে | দ্বিতীয় 
সর্গের উপসংহারে কবি) 

 দাশাশাাতিরল সলিলে 
পশি, কোমুদিনী. পুনঃ অবখাছে দেহ 
রজৌোময়- ৮ 

ইত্যাদি বাক্যদ্বার! শাস্তির সুন্দর" বর্ণনা করিয়| হঠাৎ, 



২০ “বিবিধ প্রবন্ধ | ' 

«আইল ধাইয়া পুনঃ রগ-ক্ষেত্রে শিবা 

বাহারী; পালে পালে ঘধিনী, শকুনি ». 
পিশাচ । শান 

এই বীভৎম বর্ণন৷ করিয়াছেন । ইহাঘার] টি মাধুর্য এককালে 

নট হুইয়াছে। ভূতীয় সর্ণে কবি পাঁঠকণীগের মনে ভয় ও আশ্চর্য/ভাব 

উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাদিনী বীর-রমণীদিগের রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্র। বর্ণন। 

করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদবর্তী বর্ণনায় সে ভাঁবের ব্যাধাঁত হইতেছে। 
4 অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 

ধরিয়] কুমুম-ধনুঃ) মুহ্যুছি হানি 
অব্যর্থ কুস্ুম-শরে ! সপ 

এই 'বর্ণনাঁতে সমুদায় বিষয়টী লঘু হুইয়। পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্তী কযে- 

কী পংক্তি হাহ্যাকর :__ 
“ অধরে ধরিলে। মধুঃ শরল লোৌচনে 

আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণীলে? 
০ গং ধ ০ ০ 

দেখিব, যে রূপ দেখি স্বর্পনখ! পিসী 

মাঁতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে ) 

এন্ন্প ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধস্ত্বলিত সমরোতসাহিত বীরা- 

জনার যৌগা নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিকদ্ধ ভাবের উদ্দীপন 

করিয়। দেয়! এই কাব্যের অতি সাদ্ধী নারীচরিত্রও বিলাসিতার্ কলঙ্ছে 

্লুধিত হইয়াছে! একস্থলে সীতা। লবুচিত্ত, আমোদ প্রিয়, চপল বালিকার 
স্টীয় ছরিণদিশের সছিত হৃত্য করিতেছেন) কৌকিলের সহিত গীতাঁলা'প 
কষ্িতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিক! ও ভ্রমরকে “নাঁতিনী জামাই + বলিয়া! 

সম্বোধন করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।* সীতার নগ্রভা, অসাধারণ 

টে 
কতুবা 

ফুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 

গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ! 

নব-লতিকার; সতি, দিতাম বিবাহ 
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সতীত্ব এবং-গস্তীর প্রক্কৃতি বিষয়ে বআরমাদিহোর যে: চিরন্তন সংস্কার! আছে, 
তাহার সহিত উপরি উদ্ত বর্ণনার এফ) ছয় মা. .সত্য.বটে, রংক্কৃত কাব্যে 
জ্বামীর সম্মুখে রমণীগণের' হুতা শীতের 'প্রীসঙগ -আছে।কিন্ঞ আমাদিগের 

কৰি দীতার যে বর্ণনা করিস্কাছেন তাছ। কেবল চতুরা/রসিকা নর্তকীদিগের 

পক্ষে সম্ভব. ..অর্থবাতুল রমণীরাই হরিণদিখোর সঙ্গে হৃত্য করিতে পাকে. 

«চমকি রামা উঠিল! স্বরে 
গোপিনী রামিনী-যখ! বেণুরলুরবে 1৮ ৯ 

- এই. স্থলে অবিশুদ্ধ 'ক্ুফপ্রেম -অকল্মাৎ, আসিয়া কবি-বর্ণিত নিহলহ 

দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা, এককালে, বিনষ্ট করিয়াছে । -এটী অমবর্জনীয় 

দোষ। নিশ্চয়, মিপ্টন. কখন এরূপ লিখিতেন, ন1|. শেষ সর্থে 
“বাজে ঢাক, বাজে ডোল। কাড়া-কড়কড়ে ১৮৭ 

এই হাশ্যকর পংস্তিটী আমাদের.. অজি. প্রাচীন সাশ্রদাযিক. এবং প্রাচীন 
পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী -ব্যক্তিদিশেরও . শ্রীতিকর. হইবে না|... এরূপ 

ব্ণন। মছাকাব্যের অনুপযোগী,রিশেষডঃ যে. প্রকার উন্নত ও মহস্তাব্পুর্ণ 
কবিতার সহিত সংযোজিত. হইয়াছে তাহাতে. ইহা! নিতাস্ত, অসংলম 

হইয়াছে! .(৪-) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব. বিদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে |. মেন্াদের অস্তেি-ক্রিয়ার সঙ্জা প্রকৃত, হিন্দু, ব্যবহার 
সঙ্গত নে |... ইহাতে ইউরোপীয় সংমরিক.লঙ্জা), বর্তমান বীর অন্তো্টি- 
ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরগ,ক্রিয়ার সজ্জা একজ. রিমিশ্রিভ হইয়াছে) : 

'দ্বিতীয়ত১--বর্ণনার : অভি. .দীর্ঘতা।| : এই. দোষের'.একটীয়াত্র : দৃষ্টান্ত ' 

তরু-সহ ; চুদ্িতাম, অঞ্জরিত যবে). 

'দম্পৃতী। মঞ্জরীবৃদ্দে,আরন্দে সম্ভাষি;; 

নাতিনীবলিয় সবে.1.গুরুরিলে, ঝি 

নাতিনী- জামাই বলি বরিতাম তাকে! 

-*. ৫ম শ্বগ ৩৩৭০৮ গংজিও 
+ »মলর্গ২৯৫ পংক্তি। 



২২ বিবিধ গ্রবন্ধ 1: 

আছে | নরক বর্ণনায় এই জোষটী 'উপলক্িতত হয়| নরক রাজো ভ্রমণ 

শ্রীস। রোদ ও ভারতবর্ীয় প্রাচীন: কবিশাণের একটী শ্রিয় বর্ণনীয় 
বিষন্ন। আমাদিশের কবির পক্ষে ছা অল্প প্রদোভনকর নে, কিন্ত 
আমার বিবেচপাপ্ন ইহাকে তিনি গত্িরিষ্ত গ্বাম দান করিয়'ছেন। 

বর্ণনাটি কীবোর পরিমাগাধিক| বত; মেধনদবধ কাবোর, অবয়বোচিত 

হয় নাই। ৮ 2 এ উট 

তৃতীয়ত: নীতি-গর্ভ মহাঁবাফোর অন্তাব | মেখনাঁদে এমন নীতি-গর্ভড 
মহাবাক্য অপগ আছে, যে শাছ। দেলীয় লে$কদিশৌর দ্বারা লামণন্ কখো- 

'পকথনে উদ্ধত হইতে পাঁরে | ছোঁমর, ঘার্জলের কত মহাবাক্ ভীহা'দিগের 
ত্বজাতীয় সাধারণ জনলমাজে সাান্ঠ কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া পাকে । 

এবিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিশৌর কৰি অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠভর| 

: থে সকল দোষের কর্ধা উল্লেখ কর! গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ 
ন। ছইতেও পাঁরেঃ কারণ কৌন কোন স্থলে আমার মনত ভ্রেমসন্ীল হইলেও 

হইতে পারে। যাহ। হউক উল্লিখিত দেষ সত্তেও "মেঘনাদ? বাঙ্গালাভা'ষাঁর 

সর্বেধত্রু্ কাব্য তাঙ্থার মন্দেছ মাই। খধিকন্ত দোষ ধরিলে ' প্াারা- 

ডাঁইন্ লট ' কাঁকোও তাহ অঞ্প নাই | গৌল্ডস্মিধ, বলেন, « লেখকের 
গুণের আঘিক্য স্থায়ী কীর্তির ষেরপ-নিদান, দেোঘের অপ্পতা সেরূপ নহে 

আমাদিগের অতুযুৎ্কুউ” গ্রন্থসকলও দোযুঞঙণ উভয়েরই আয়, তাহাতে 

যেমন বিল্ঙ্ষণ গণ আছে তেষনি বিলক্ষণ দোষ আছে।? মেধনাদবধ 

কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে, দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্মের সহিত ঘুদ্ধের সময় 

সঈষেমন বীররম পরিপূর্ণ ছইতেন, কাব্যটাও সেইরপ স্থানে স্থানে বীরএস 

পরিপুর্ণঃ এবং" সময়ান্তরে তিনি উীহায়.. প্রমীলাকে জাগ্রতকরিবার 
জন্ত যে রূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটীও স্থানে স্থানে 

সেই্বপ কোমল। পাঁচ ধৎসর পুর্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ 
 অমংচ্ধকত অবস্থায় ছিল, ভা দেখিয়! সে লময়ে কে বলিতে পারিত 

যে এত অগ্পকাঁলের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোঁমরের 

ইলিয়েড, ও মি্টনের ল্যারাডাইন্ লঞ্টের স্তায় এবং স্থল বিশেষে 
কৰষগরসে বাঁলীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গাল! 
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কাধ্য প্ীরিত। ছুইরে:?7: ফলত সময় মহুযোের হৃ্িকর্ত নহে, কিন্তু 
মনুষাই সময়ের হতিকর্ত। কাল মনুষাকে উচ্চ করিয়া তুলেন! /-ষমুব্য 
কালকে উচ্চ করিয়। তুলে । আমাদিগের কবি ব্গভাষাতে গুতম. কবিতা" 
রচন। প্রণা্ী. ও অনেক হৃতন শব্দ 'ও হৃতন প্রয়োগ ১প্রবর্তিত.করির।- 
ছেন অথচ অতি অপ্প স্থলে ভঁছার কষ্ট-কবিত্ব-দোষ উপলক্ষিত হয়| 
উাছাকে বাঙ্গালা -সাহিত্োয়। বোটে আধা প্রদাঁম করা যাইতে পারে। 
গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্গন -ভাগ্নাকে-সমৃদ্ধিশীলী 'ধরিয়। তুলিয়া ছিলেন 
ইনিও সেইরপ-বশন্থাল। ভাাকে সমৃদ্ধিশা'ী করিয়াছেন । মেঘনাদের রটনা 
প্রণালী তিলোত্তমা জপোঙ্ষা উৎক্লউ-। ;: ইচ্ছার ভাঁষ! অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল? 
মন্ণ, তরল গু-শ্রচ্তিদ্থথকর | ! ইহার শ-বিস্তান অপেক্সাকুত: সু প্রশস্ত.ও 

সংহত |: আমর -যখমি- ইহ? পাঠ: করি, তখন্সি ইছ। 'হুতম বোধ হয় / 

অসাধারণ কবির চদার প্রকুত লক্ষণ'এই থে 'তাঁছা 'কখনই পুরাতন ব 
অর্কচিকর হয় নাঁ। বহু শতাবী পরে যখন গ্রস্থকার এবং -তীহ্বীর 
সমালোচক : উভয়েই: অস্তন্থিত ছইবেম। তখনও, অনুযাগ্ধণ অক্লান্ত - অনু 
রাখের সহিত মেঘনাদ পাঁঠ..করিবে;। ৩ অসাধারণ! গুতিভার় কি রমপীয়”- 
কি অঙ্গয় প্রভাব |. কত বংশ. গরল্পর1 গত হইবে তাপে আমর! মেঘনাদ 

বধ. কাঁবোর যে সফল স্থল. পাঠ :করিয়। ,অশ্পণত : করিতেছি, লোকে 
সেই মরুল-স্ছল..পাঠ: করিয়। খ্বঞ্রুপা'ত করিবে) তুরীস্ধনির গ্তাক যে সকল 
খান বীরভীব উদ্দীপন -করিয়। চ্নঃঙ্গাদিখের ' দয় আৌসাছিত -.করি- 
তেছে: ভাহা দিখেরও ' করিষে / এব য়েসফদ থান আসাদিগোর। আন্তঃ 

করণকে প্রীতি ও.৫ক!মলতায়-.বিচলিত, করিতেছে, তাছাদিগ্সেরগ. ভাঙা 
সেইরূপ করিবে । আমাদিটর! ক্াতীর মানসিক প্রক তি.নংগঠন: পক্ষে 
মেঘনাদ বে সাধ করিবে। -লাসনবর্তা বা. বীরের গ্তার কবির 
জয় সাড়ঘ্বর নয় বটে, কিন্তু তা! জুদিশ্চয় ও গুদূরবব্যাপ্ত। কবির তাৰ 
সকল ন্বজাভির মনোত্তির উপাদান ছয় এবং টিন শিক্ষণ ও মহত্ব 
সাধনের পক্ষে প্রতুত সহকারিত। করিস থাকে! 

ন যখন মেঘদাদখধ' বাধ্য: প্রথম প্রকাশিত হত উন এই প্রতাণটা লিখিত হইয়াছিল। 
উহাতে যে মত গুকাশিত হইয়াছে তাহা! ইদানীত্তন অঙ্গ পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। . 



আত্ীয় মভার মভ্যাদগের বৃত্তান্ত! . 
পি পান, ৪ 

. ( ইংবাজী, করত রে রী করিয়া, 

হও সালে লিখিত |) 

আম)র করেকটী বধ আছেন। আমদিখের সর্বদাই পরস্পর সাক্ষাৎ 
হইয়| খাকে। ইহাদের লইয়া এক আত্মীয় সভা কর হইয়াছে | এ 
সভা, কোন গুণালীবন্ধ সভা নছে, ইছার কাঁর্যের কোন নিয়ম নাই। 

এ স্ভার- সভ্যেরা স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য অথবখ কথোপকখন করিয়া 

থাকেন | আমি মানব-টরিত্রের বিবরণ-প্রিয়। এই বিবরণ-কণড বিনোদন: 

করিবার. জন্ত এ সকল লভাদিগর ব্ত্তান্ত নিগ্নে প্রদান করিতেছি। 
বোধ: ছয়, পাঠকবর্ণ তাছ। পাঁঠি করিয়। বিশেষ আমোদ প্রপণ্ত হইতে 

পারিবেন! ূ | 

..এই আত্মীয় সভার সদশ্যদিগের বিবরণ করিতে যা প্রথমে. আমার 

রা বিবরণ করিব । তাহু। হইলে ভুইটী আ(ভিগ্রায় লিদ্ধ হুইবে। 

প্রথমতঃ লেখক কে, ইছ। জানিতে. পঠকবর্ধের স্বভীবতঃ যেরূপ কৌডুহল 

হই) থাকে, মে কৌঁড়ুহল, চরিতার্থ কর? হুইবে এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় 
সভার একজন অদশ্যের বিবরণ কৃর। হইবে । লেখক দীর্ঘ-নাসিক কি 
খর্ববস্না নিক, . তিনি হুন্ম-কায়, বা দীর্ঘকায়ঃ.তিনি যুবক অথব। বৃদ্ধ, 

ডিনি গন্তীর-ক্বভাব অথব। লঘু-স্বভাব, এই সকল বিষয় অবশীত, হওয়া, 

গ1ঠক্ষবর্গ এস্থের দৌবগুণ-বিচাঁর সম্বন্ধে, নিতান্ত, প্রয়োজনীয় বোধ করেন, 
অভএব যেই কৌতুছগ অগ্রে চরিভার্থকর। কর্তব্য] .. 

1 

পুর্বে বাঙ্গালা প্রাচীন ধবিদিগ্রকে. যত হেম়্ মনে করিতাম এবং আধুনিক কবিদ্িগকে 

যত বড়, মনে করিতাম এখন দে রূপ করি না। আমা বর্তমান অতি প্রায় বঙ্গতাষ। 

সমালোচমী সভার গত ৪ ঠা অগ্হায়ণের অধিবেশনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক 

বক্তৃতায় প্রকাশ 5 

ই শ্রীবাজমারাযণ বসু 

২১ আবণ) ১৭৭৯ শক। 



আত্মীয় সভাঁর সভাদিগের বৃত্তান্ত । ২৫ 

যে গ্রীগেজামার জগ্গঃ সে গ্রাম অভি খাঞগ্রাম ও ভাছা(তি বিদ্যার ভ 

লোকের বসতি আছে।" ভীহাদিশ্বোর মধো অমৈকের ভপ্বতার: সর্বোত্তম 

প্রমাণ এই যে, তীর! কোন বির্োষ জ্বাধীন বিশুদ্ধ বাবসায় “দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ না কিয়! অতি সুখদ সম্মামকর যাচ্ঞাশ্রতি সারা 
জীবন যাপন ধরিয়া খাকেন!: অতি ব্ৃর্ধ প্রপিতামহু হইতে . পিতা 
গর্ধান্ত সকলেই 'নধাধ ও ইরা সরকারে ভাঙ্গ ভাল- বর্ম 'করিয়াছিলেন, 

তাহাতে অনায়াসে তালুক মুলুক ছইতে পারিত, কিন্তু কোটা নির্মাণ 

ন1! করিয়া, স্্রীফে ন্বর্ণ, অলঙ্কার ন। দিয়! ও ভালুক ক্রয় না ধরিঙ্া 
বস্ত্র ও স্বীয় গুছিণীদিগের প্রস্তত রাশীক্কত " অন্ন বাগ্ন 'বহ্সংখ্যক 

লোককে: প্রত্যহ বিতরণ কর] বাটীর রীতি রিয়া ফেলিয়া ছিলেন | 
যাছাতে কেবল 'বাড়ীর- কর্ত। ধৃত ভক্ষণ না করিয়া সকল -ভোক্তাপাই 
তাহ! ভক্ষণ করিতে পায়, এই জগ্ত 'অন্প প্রন্ঠীত' ' হইলে সেই উধ 
অন্রাশির উপরে একবারে অধিক পরিমাণে ধ্বত ঢালিয়া দেওয়া হইত 1 

পিতাও উপার্জনশীল ছিলেন | উহার সময় সুসভ্য ইংরাজ 'রাজপুকষ 

দিগের রাঁজত্ব-প্রভাধ: বশত অমক্ষম ও শমাক্ষম ইত্যাদি পাত্রাপাত 

বিবেচম। না. করিয়া! অন্ন বস্ত্র দান করিবার রীতি: ইংরাজী ভাষান্ডিজ। 

ব্যক্ষিদিশের মধ্যে ভ্রমে রহিত 'হইধার উপব্রম হইয়। উঠিল) এবং 'স্্রীভদ্তি 
ও কোন্টা-ভুল্তি প্রভৃতি সভ্যতায়: প্রকৃত :চিচ্ছ সকল স্ুর্তি পাইতে 

লাগিল |. কিন্ত অর্থ সঞ্চয়ের এ সকল -জুবিধা থাকিতে পিতাঠারুর 
প্রোডাবস্থার প্রারস্ত কালাবধি“চি্নরোশী হইয়া পড়াতে: ও "রোগের 
সেবায় "অনেক. অর্থ বায় করা 'আবস্বক ছওয়াতে ফিছু-সঞচয় কারতে 

পারেন মাই।. এই সকল কাঁরণ বশডঃ ছয় গুকষ ইইল। কেধল শুদ্রাসণ 
গু তন্সিকটগ্ছ উদ্ঠান ও পুক্ষরিণী: যে রহিয়। গিয়াছে, ইহা: ভাগ্য ধষ্ঠাতী 
দেবতার বিস্তর অনুখ্াহ বলিতে হইবে): গাভীর) নিম্তবাত ও চরিত-দর্শন 
প্রভৃতি আ1যার ক্বভাঁবের” এই: সকল: লগা বালাফাঁলেও- আমাতে লক্ষি 

হইয়াছিল (. আবীর ঈীতাঠাকুকানী“কছিতেন খে 'আজীর বাল্যিকালাবাি 
জীরমার্থ :তর্কপথখনমেয় ওটার সতীর-পর্থি ছিল: কালে আমি 
উহাকে খোঁপা কাধিতে দিভাম না ও স্যস্তপি খে।পা”বীধিতে দিতাম, 



২৬ বিবিধ গ্রধন্ধ | 

তথাপি সোপ।র পু*টে তাহাতে কখনই দিতে দিতাম নী এবং ঘুগগুর 
হইতে কড়াই গুলি পৃথকক্কত না হইলে তাহ! পায়ে দিতাম ন1। 

বাঙ্যকালে আমার খাস্তীর-মূর্তি দেখিয়া সকলেই কছিত যে বয়স হইলে 
আমি সদরল্ সদর * হইব। এরা কালে আমি: বরশ্যদিগের সহিত 

ক্রীড়া না করিয়া! অধিক বয়স্ক ব্ক্তিদিগের সংসর্ে থাকিয়া তাহা- 

দিগের আচার ব্যবছার দর্শন করিতে ভাল বাসিতাম। এক দিবস 

কোন মহাশয় আমার সম্মুখে কোন অন্কায় কর্ম করিবার অভিপ্রায় 

প্রকাশ করাতে আমি স্বীয় স্বভাবিক শ্রীস্তীর্যের সহিত “উন ইছ। 

করিও ন1+১ এই কথ। বলিয়। ছিলাম, তাহাতে তিনি «“ আরে এ ছেলেট। 

ডো মন্দ নয়) আমর মুখ-চোরা মনে করিয়া ছিলাম? এই কথ! 

বলাতে সেই অবধি আমার নিম্তব্ূত। দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল । গুকমহাশয়ের 

পাঠশীলায় ও ক্কুলে পাঠ্য বিষয় আঁলোচন। অপেক্ষা শিক্ষক ও ছাত্রদিখৌর 

পরস্পরের গুতি ব্যবহার দর্শনে ও মনে মনে লেকিক ব্যাপার ও ঘটনার 
কার্য কারণ সহ্বন্ধ পর্যালোচনায় অধিক কাল ক্ষেপণ করিতাম। কিন্তু 

পড়ী দিবার সময় ভাল করিয়া পড়া দিতাঁম, তজ্জন্ত কোন শিক্ষক আমার 

প্রতি কখন অসন্ভট হুয়েন নাই| কলেজে কিছুদিন পাঁঠ নী করিতে 

করিতে অপরিমেয় গতীর্ধ্য জন্থ খ্যাতি লীভ করিলাম। আমার এমন 

স্মরণ ছয় না যে, যে আট বৎসর কলেজে ছিলাম, সে আট বৎসর মাঁউর- 

সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ ও টাউন্ হলে ছান্রবত্তি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর পাঠের 
সময় বাতীত আমি কখন গৌণ দশটী কথার অধিক এককালে কহিরাছ। 
কলেজে অধ্যয়ন কাল দূরে থাকুক, আমার সম্ত জীবনে এমন ঘটনা 
হইয়াছে কি ন। সন্দেছ। আমি যেসময়ে কলেজে পড়িতাম সে সময়ে 

ইংরাজী, বাজাল।ঃ পারসী এই তিন ভাষায় সমান মনোযোগ প্রদান করিতে 
ছইত ও গৌ-রক্ষক যেমন গৌককে কখন কখন স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ 

করিতে দেয়, তেমনি উচ্চ উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অধীত বিষয় নম্বম্বীর কোন্ 

কোন্ পুস্তক হুইতে পরীক্ষার গ্রশ্থ প্রদত্ত ছইবে, তাছ। বলিয়! ন। দেওয়াতে 
সেই বিষয় সন্বস্বীয় অনেক পুস্তক পাঠ করিডে হুইত। যে কয় বৎসর 

' * পূর্বের পুর্ষে প্রধাম সদর আমিনকে জোক কখন কখন সরল, সদুর বলিত। 
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কলেজে ছিলাম, সে কর বৎসর এমনি নিবিষ্ট চিতে অধ্যয়ন করিয়াছিলাষ 
যে, বোধছয় উত্ত ভাষাত্রয়ে এমম অল্প পুস্তক আছে বাছা আমি পা 

করি নাই। আমার সময়ে কলেজে কতকগুলিন চুলও বাড়াল ও 'আমোদ- 
পরশুয়ণ বালক ছিল; কিন্ত বোৌবার শক্র মাই! তাগার। আঙগাকে এফ 

প্রকার নিরীছ গ্রন্থ-ভূক্ পশু জান করিয়া কিছু বলিত ন1। 

ফোন পারশ্ কবি বাক্ত করিয়াছেন যে, অপরিপ ব্যক্তির পরিপকতা 

লাভ জন্ত বুত্রমণের আবশ্াক করে। পাঁরন্য কবির এই বাক্যে প্রয়ো- 

জিত ছইয়! পিতার পরলোকের পর বিদেশ ভ্রমণের সহপ্পার্ঢ হইয় 
কলেজ পরিত্যাগ করিলাম | আমি যথার্থ বিদ্বান কিন্তু বাক্-পটুত! 
ও বিষ্া দেখাইবার ক্ষমত। না থাকাতে কোন কাজের নছি, কলেজ 

পরিত্যাগ্ন সময়ে সকলে আমার বিষ্া বুতপত্তি বিষয়ে -এই-অভিপ্রায় 
বাক্ত করিয়াছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাঁসা বশতঃ আমি ভারতবর্ষের 

সকল স্থান ও নিকটস্থ সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি | শী! নদীর 
নিঃসরণ স্থান গৌমুখী, ডেরাডুন নামক আুরম্য দরীভূমি, পঞ্জাবের 
নিকটস্থিভ ও খক্মজ্ত্রে উদ্গীত সরত্বতী নদী, ম্বপ্র-বিলোকিত কোন 
অপুর্ব দর্শনের স্যায় পরম রমণীয় তাজমহল, বন উপবন দ্বার] আকীর্দ 
গোদাবরী-ভট, বোত্বাই ও মহ্থাবাঁলী-পুরের নিকটস্ভিত পর্বত-ক্ষোদিত 
আশ্চর্য্য দেবালয় ও দেবধূর্তিঃ চম্দন-বনপুর্ণ মলয় পর্ধবত--যাহ। এক্সণে 

ঘাট পর্ধত নামে আখাণত, তুষার-মণ্ডিত যছোচ্চ ধবলশিরি ও 'কাঞ্চদ 

তঙ্ঘ!, কাঁশ্ীীরের নির্মল . হুদ. গু. মনোহর উদ্ধাঠণ ইত্যাদি”অভূত ও লুঙগার 

দর্শন দর্শন করির়! নয়ন হুগলের চরিতার্থতা-সম্পীদম' করিয়াছি” পুস্তকে 

পাঠ করিয়াছিলাম, যে ক্ফাসাগীরের মিকটে ককেশস্ পর্বতে, অনেক 
সংক্কত শব্দ ব্যবস্থার করে এমন একজাতি-বাঁস করে ও. বল্থী। মাক নদী; 

যাছাকে পুরাতত্বাগ্রসন্ধারী কাঁণ্ডেন'উইল্ফোর্ড, সাহেব পুরাণের, হুর্ষ/মুখী, 

শঙ্গা বলিয়া নির্দেশ করিয়া শিয়াছছেন)- তাহার সাগর-সজম স্থানের 
নিকটস্থিত অষ্ীকাদ নখারে হিন্দুর বসতি গাছে ও কাবুলেরপশ্চিম হিরণট 
নামক স্থানে পর্ধত়ের উপরে: বনাকীর্গ: মন্দিরে. কেটরী দাষে এক শী, 

আছে।”' ভ্রমণ কালীন এই সকল বিষয় চক্ষে দেখিবায় এমনি 'ওৎসুকা 
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জানি তে। ফকিরের বেশে খে সকল,স্থাম় পর্যন্ত ভ্রযগ করিয়। এ সকল 

ধরিষয়/টাক্ষষ 'গ্রতাক্ষ হরিকা খাভিলাম এমন বোধ করিল ..1, ৃ 

দাঁযঝলেক বক, হইল) আমি এই সগুয়েই হাস. ক্রিয়া কআছ্ি। নগরে 
দ্র .গমাযর়ো জাম নাই, যেখালে অবসান নীরব মুখটী, দু নহয় 

জগৎ-দর্শন-রূপ মূলা বনধ্তবাভববে দেখিয়া খাকি 1 +আমি. সকল প্রকাশ্য 

ছাতক) থবকি 1. আম্মি লেফ্টনেণ্ট গ্রকর্ণরের, হবাডীতেও যাই মুদির 

দোফঠগেও বসিয়। খাকিঃ চিলে বাজার ও একদ্চেঞ্জে বেড়াইঃ বড়বাজা- 

রের, মহাজনের যেখ।নে তেজি মুদ্দির কথ! কহ্ছে, দেখানে শিয়া শ্রবণ 

করি সুপ্রীমকোর্ট খুলিবার সময় « এই এজ ওই এজ. ৮ এই' ধ্নি যে 

ধ্যভ্তি নিঃসরণ করে) তাহার ভাব তথায় শিয়া দর্শম করি” মঠ) মন্দির 

হট? আপণ, শিপ্পশালা, বাণিজা-গৃহ, সভা-মগ্ডপ, ধর্মাধিকরণ, রাঁজ- 

স্ার্ধালয় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া খাকি। ট্রেজরিতে যাঁইলে 
প্রত্যেক ডিপার্টষেন্টের কেরাণী আঁমাকে সেই কার্যালয়ের অন্য কৌন 

ডিপার্টমেন্টের কেরাণী বোধ করে, খোট্টামগ্ডলীতে যাইলে আমাকে 
কোঁসের নদরমেট জ্ঞান করে ও খঙ্গাতীরের রঙ্গ দেখিভে যাইলে মাঁজির! 
নেখকাধানে দীমনো্িত ব্ক্তি মনে করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করে| যেখবনে 
কতকগুলিম লোক একত্রিত দেখি, সেইখানে শির! ঈ।ড়াই, কিন্তু আমার 

গান়্ীয় মণ্ডদী বাতীত কুত্রীপি মুখব্যাদান করি ন1| .এইরূপে মর্তলোকে 
'জরস্ছিত ছইয়। মর্ডলেখক-বাসির হায় বাবহার না করিয়া মর্তলোক পরিদর্শ- 

কর স্তায় বাবস্ণর করিয়া থাকি এবহ' যেমন ক্রীড়া-মগ্ন, ব্যক্তি অপেক্ষা, 

'দর্দক তাছার জ্রীড়াপ্রকরণে দোষগগ লক্ষা করিতে অধিক সমর্থ হয়, সেই 

ঝাপ, করিনি কনি মেদ ও বাবছছা'রের দোবগুণ বিলক্ষথ অনুভব করিতে 

7 রা মিজের বিবরণ প্রদান করিয়। নই ভার অন্তান্ত 

'গত্ঠোর বিধণ নি প্রদান করিতেছি | 1; ০7 

 "্ামাদিশের আঘীয় সভার সদন দিখের গধো জীয়ুক্ত থাঁবু অভয়চিত্ত 

বন্দোপাখ্যায় ও জীপুক্ত বাবু -দীনদল্লাদ, ঘোধ এই ডই জন সর্ধপ্রধান। 

ভগধে। অভঙ্গচিত্ত বাধুর ধিবরণ প্রথমে ফািতেছি | ক্কাভয়চিত্ত বাবু কৃত 
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একজন লবাতত্েপ: মানুষ: : ইলিওান্যতান্ত, দািকুংকেগজব: এরও রাবী 
রূপে চঙের ইহার এখবিয়স ভাজে । ইনি রন কলের! অফড়াম? করি 
তেন। তখন ভার খেধনসক হীধানভুখরি ভিন! ৩কাকেকাবডজ সাহা 
দিল্ীর সহিত: ইার গ্লিশিউরপ 'জামপপনয়া ছে "ল্যহেবদিতোজ এক 

আংন্নীয়:ও হার এব আ্টচহবুই ইতি ঠেস বমির: সফিত: তারি 
দিখের'কখনইই-প্রিক্তনূধে মল সিংহের ইহা! মেক সাকের পাক 
হলিয় ধাঁকেছ ও জসক রনি, পরিক্ষা ঘরাজবশের়ে জানিতে পাকিয়া 
অতান্ত -ক্ষি&.ছয়েন। ইহ তাভজ “কাবু -বিলক্ষণ অবগত কেন -কিন্ত 
সাছেবদিখের সছিত কধোপ্রুথনে,. জুনের লাত-আছে, 'তদ্দারা গ্ঙ্গেক 
মনুষ্যত্ব সাধক বিষয় জান). যাইতে পার:$ ভীাদিগের সহরাসে 'খংকিলে 
উাছাদিগের সঙ্গ,গ সকল প্নুরুরগ্. করিতে কীধ্সুকান্জন্ে। এই ভগ কয় 
বাধু তাহাদিশৌর সহিত: সর্ধদ। “সাক্ষাৎ করিতে বান. ..সবল বিয়মেরই 
ঘাভিচায় চান আছে। ছুই এক লাহে: সন্জে অতর- রাবুরগোঁবীত 
আত্মবীর়তাই_-জন্বিযাছে।,' আনেক প্ুধান-লাছেনবিগরের হতুম্পির্দ, খারিতে 
পাঁইবার লোভে নধাত্তবের অনেক যান ও-জ্বাধীন্গা রান্না কিরা- গুণে :ষেমম 
জঙগ আইসে ও তাগর ভাঙা দিশগের-সহিজব্জালংপ্রিরিন্িবার "ভা যেমর 

লালারিত ও তাহা করিতে পাকীলে 'ব্মতঅ/হ্কা ডু গা /রারা ছয়: কে 
সে সাছেব তাছ!তে বোধ করেন লামিইছাকে ক কতা কড়িলাঘ বঃ 
বন্ততঃ তাহার! যেরূপ, কত কতার্থ গেল, দদীঘারন বু চর চজকেকণ 
তিনি রঙলিগ্া থাকেন যে, প্রধান: 1 সনোড়েকদিহগরামিয়ুট/ গা ভিপি 
লাভ জন্ ব্যাকুল-ছইবারপয়োরাল লঃই॥ সামানভ্য্দি। গে আইল 

ও ভদ্র 'সাছেবের! জাঙ্কাকেআদর-৪সানা জা ফেরি ফেগনই। খঠখিতে 
পারিবে ন1.তিনি বলেছ: যেন প্র্থাদ,9 জজ মাহেরদিগের কিয় পপর 
হইবার জন্ত ইংরাঁজীভাহাতে বিলঙগাগ বন দাটতা ও €লণছেবছিগোর নীতি 
নীতি আচার ব্যবহার. বিশিষরংপ কা দ্যানীগ্ত ফলের, কি ও। সাঝস 
ভক্রডা রূপে: গা, করা.” আছে যাক বদিতেচছন/কাছাতে জপাডঠ 
নীচ না বারি তিনি রা। অযুর লিতেছেজ: ডারতাও্ অছিত তাক্ছার 
অযুক্ততার রিশিহীরপ দাগ দেখান: ও:কি যে. দিবয়েজঙঞত।-গ্লুকাপ 
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করিতেছেন, তাহাতে সৌঞন্তের সহিত তাকে বিজ্ঞ করিয়ী দেওয়া 
ইত্যাদি গুণ থাকিলে সাঞ্েবদিশৌর মিকট প্রতিপত্তি লাভ কর! যায়। 

অভয় ধাবু দেশীয় রীতি সংশোধন বিষয়ে « চপ করিয়া থেকো নাঃ যতদুর 
পটুর অগ্রসর. হ9.৮ এই মহাবাফ্যের অনুবত্বাঁ হইয়া! চলেন। তিমি 
প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাম করেম না গু সেই ধর্মের যে সকল অধুক্ধ অনুশাসন, 

তাছা ধতদুর অবহেলা করিতে পারেন তাছা। করিতে ক্রচী করেন না। 
কখন কখন কোন কোন অযুক্ত অনুশাসন পালন করিতে বাধা হয়েন এবং 

এঁ ধর্মের অসুবর্তী লোকসমুছ হুইতে পৃথক্ থাকিয়া আপনার হৃদ্ঠাত প্রতায়া- 

গুলারে সম্পূর্ণ রূপে চলিতে পারেন ন। এই জন্ত সর্বদা অত্যন্ত অনুতাঁপিত 

থাফেন। বাঙ্গালিজ্্ীলোকপদিখের পরিচ্ছদ অত্যন্ত অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া 

ব্রাক্ষণীকে সর্বদ1 ঘাঁধরা পরাইয়া রাখেন, নব্যতন্ত্বের প্রধান বাক্তিরা 
হাচীতে যেন্লপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন ও বেরোবার সময় যেরূপ 
গরিচ্ছদ পরিধান করিয়! বেরোন, সেইরূপ অভয় বাবুও করিয়।? থাকেন | 

যঞজ্জোপবীত ট1 কখন অঙ্গে ধাকে কথন থাকে না| এক বেল! প্রচুর থার- 

উষ্ণ দুগ্ধ পাঁন ও কতিপয় ঘণ্টাপরে বখঙ্গালী রকম আহার এবং জল খাবার 

লময় ও রাত্রিতে অমেক ধেতনে নিযুক্ত পাঁচক ব্রাহ্মণ দ্বার। প্রস্থাত কটি ও 

াংপের বিবিধ বাঞন আনছার করিয়া থাকেন। নব্যতস্ত্র ব্যক্তিদিগের ষে 

সফল দোষ তন্মধ্যে ফোন দৌধ অতয় বাবুর নাই ইহ বলা যাইতে পারে না, 

কিন্তু'নবাতস্ত্রের মেক ব্যক্ষি যেমম চুগী চুী হোটেলে আহার করিতে 
অথব]'লাছেব বন্ধুর আহারের সময়চী লক্ষ্য করিয়া! তাহার সহ্থিত আঁক্ষাৎ 

“করিতে বিলক্ষণ পটু, অথচ দেশের গুণকর কার্যে নিকৎসাহ্ী বরং তাহার 

প্রতিবন্থাক হুইতৈ উৎসুক অর্থাৎ মধ্যতস্ত্রের অর্নেক ব্যক্তি যেমন সাহেব- 
দিশোর ওঁদরিষত্ব ও পাম দৌধ প্রভৃতি মিরুষগুণ অনুকরণ করিতে বিলক্ষণ 
পারেন ফি উতর হঃগ গুনুকরগ করিতে বিষুখ, আমার বন্ধু তদ্রুপ 
নছেন! তিমি ফুলীম হইয়া কৌনীন্ক গ্রথ। আপনার পরিবার হইতে 
উঠাইয়! দিয়াছ্থেম এবং আপনার .ফন্তার শিক্ষণর্থে একজন বিবি গু একজন 
পথিত নিযুক্ত ধরিয়াছেন' 'সে বিৰিটিকে তাহার বদ্ধুদিগিকে বলিয়া 

দিয়াছেন, তাহা দিগ্ের কমন্যাগালকৈগ বাড়ি বাড়ি পড়াইয়। আইসে | নব, 
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তন্ত্রের অনেক বাক্তি যেমন ইংরাজী খসছার্য .গ্রেব্য ভঙ্গ 'করিতে বিলক্ষণ 

পটু, কিন্ত লাল বাজারের একজন গোর তাড়না করিলে তাহার! দশজন 
একত্র খাকিলেও পলায়ন পরায়ণ হয়েন, আমার বন্ধু তদ্রপ নছেন।. 'বালঃ 

কালাবধি তলওয়ার খেলা ও'বন্দুক ছোড়া ও প্রত্যহ ঘোরতর -ব্যায়াম 

অভ্াস গু অত্যন্ত পু্টিকর দ্রবা. আছার করাতে তিনি অতিশয় বলবান ৩ 
সাহসী । একবার তিনি মৈনিকণব্বত্তি অবলম্বন করিতে অতাস্ত উৎপক 
হইয়া ও কোম্পানি বাছাছুর বাঙ্গাদীকে উচ্চ 'মেনানায়কের পদে নিযুক্ত 
করেন না, ইহ! অবশীত ছুইয়া নেপাল রাজো গমন পূর্বক এ রাজোর 
রাজধানীর নিকটস্থ .এক উদ্ভাঁমের বৃহৎ বৃক্ষতলে বাস! করিয়া এ রাজের 

প্রধান সেনাপতির নিকট সেনাধ্যক্ষ বর্ধ জন্ত উমেদারী করিয়াছিলেন ও 

আর একবণর মেঠলমীন যাইবার সময় জাহাজের বর্ণ আপন ইচ্ছায় শিক্গা 
করতঃ মান্তলের উপর গ্রমনাগমমণদি কাধা সুন্দররূপে সম্পাদন করিস 

পোতাধাক্ষের.নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন ও সর্ধদ। রেলওয়ের 
ফেঁশন সকলেতে বাঙ্গালীর অসম্মামকারী ইংরাজের সছিত অপমানিত 
বা্গালীর পক্ষ হইয়] মুড়ি বুদ্ধ করতঃ তাহ্বাদিশের নাসিক হুইতে 
শোণিত প্রবাহ নিঃনারণ করিয়া বাঙ্গাল) ফেঁশন মাক্টারদিগকে অবাক 
করিয়া দেন। €)21711/% 1 গা. 

আমাদিগের আত্মীয় সভার সান্যদিখোর মধ্যে আক বাবু দীদদয়াল 
ঘোষ মছাশয় একজন প্রধান সাম্য |: ইনি কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের 

একজন জমিদার | ইনি নে প্রদেশে নিরহসুতি মনুধ্য -বলিয়া বিখাান্ত 

ইমি বৈষ্ণব, কিন্তু গৌঁসাঁএয় সেবক মছেন। । ই বয়ঃক্রেম পঁইবাটি 
বসর হছইবে। দীমদয়াল 'বাবুর পিত। ঠাকুরের সাত ভাই দেওয়!ন 

ছিলেন। ভশ্বধ্ে একভাই সতের বৎসর বয়সের সময়, কানের মাকড়ি ও 

হাতের বাল1 পরিভ্যাগ্ করিয়াই দেওয়ানী করিতে গিয়াছিলেন, ও যে 
নগরে দেওয়ানী করিতেন নেখানে. এক; রঙ ঘণ্টার শব দ্বার) বাসাড়ে 
দিগকে আহ্বান বরিক়া। পাচশত খ্যসিদকে প্রজহ আহার করাইতেন 
এবং একবার দজলিশ করিয়। সিঁড়ির ধাপ লকল শাল দিয়। মুড়িয়া 
দিয়াছিলেন। ইহাদিবৌর বড়িডে বর্তৃপস্থীর্ন সাহেবের আসিয়া ক্ষীদের 
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ষ্াচ ও চত্পুলি ভক্ষণ করিঙেন'। শ্ররং' বাড়ির ছেলেদিগকে হাটুর 

উপর বসাইয়া আদর' করিতেন! দীদদয়াল বাধু তীহ্ার পিতার কনিষ্ঠ 

ঈন্তাম।, জোর ঈন্তানের অপ্পবসে'বিৰাছ হওয়াতে সে মূর্খ হইয়াছিল, 

ছোট ছেলেটী বিদ্বান ছইলে বিবাহ দিবেন) দীনদয়ীল বাবুর পিত। এই 

প্রতিজ্ঞা করিগ্নশছিলেন কিদ্ত দীনদয়াল বাবুর চীঠদ্/শ। শেষ না হইতে 

হইতেই উহার পরলোক ছওয়াতে কমিষ্ঠ পুঁজ্রের বিবা কার্য সম্পাদন 

করিয়া যাইতে সক্ষম হয়েন দই 1 ঈক্নদয়ল ধণবুর পিতার পরলে1কের 

পর তাছায় বাড়ীতে কোন ঘউঁনবে অত্যান্ত সমারেখহ হইয়াছিল, সেই 

উপঙক্ষে কেন নিকটস্থ জমীদাঞ্জের পঞ্চদশ বর্ধীয়৷ বালবিধবা পরমাশ্বন্দ্রী 

ফন তথায় ভাছার দুর্টিপথে পত্তিত ছয়। দুইজনে পরঞ্পর দর্শনে ও 

তৎপরৈ.পরস্পরকের গুল শ্রুবর্ধে উভয়ের 'হদয়ে প্রগয় রর্সের সথচার হইয়? 

ছিল। মে বন্টাটী-'বর্ত শুপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি পিত্রীপয়ে প্রত্যা- 

দীমন' করিয়। দেশের 'নিদবঞ্চণ রীতি পন্ত আপনার গ্রিয়তমের সহিত মিল- 
দের অসশ্তাবসা দেখিয়া সেই অবধি কাহারে সহিত বাঁকাণলখপ কর! 

পরিভ্াাগ করিলেন গু ছ্য়খাস পয়ে এক উতৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়। 

মেঘাচ্ছন়্ সুর্যের অন্তের স্টায়'যানব দুষ্ি হইতে অন্তর্থিত হইলেন | সেই 
অবধি দীনদয়াল বাঁবু বিবীহ করিবার মানস পরিত্যাগ করিলেন। সেই 

বশল বিধব] গ্রগযিনীর কথ মনে পাঁড়ালে দীনদয়াল বাঁবুব মুখশ্রী এখনে। 
বিষাদে বামীভূত হইয়া যায়] দীনদয়াল বাবু বিবীছ করেম নাই প্ুতরাং 

তাহার বন্তাপুতর নাই কিন্তু লমত্, গ্রামই ভীহছার পরিবার অরাপ 1 তিনি 

ঈস্ামে ইংয়।জী ও বাজাল। পাঠশালা ক্থখপন করিস্সাছেেম ও জনাশ্রর বাবু- 

দিগের প্রতিষ্ঠিত ট্রেদিংক্ষুলের রীত্যসুসারে এঁ পাঠশালাতে শিক্ষ। 
দেওয়া শ্রীমে ভীছার সংস্থাপিভ শ্রকচী চিকিৎমালয়ও আছে, সেখানে 

গীতিত'দরিগ্রে বাক্তির আরে বা? না ছওয়। পর্যভস্ত গবশ্থিতি করে। সেই 

িফিৎসালয়ের ওফদেশেরএকটী ওধধালয় আছে ।"' সৈধার্মে প্রভা প্রাতে 
গুধধবতরিতত ছয়? দীদগয়া ল'রশঞ্ধু প্রতাহশউফিনণলক্ক পরিহার পরিচ্ছনপ 

আছেকিনী ভাই! আপদি শির। দার. ধস, "খে ছে "চিফিৎসালয় 
গারিার রখিরি প্রতি যৌশীগিখের পুনঙ্খেক্া লাউ অনেক নির্ভর -করে। 
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তৎপরে একটী ছাতা হাতে করিয়। সমন্ত গ্রাম গদক্ষিগ পুর্র্বক প্রাত্যেক 

বাড়ির লোক কে কেমন আছে ভাছা জিজ্ঞাস করেন। কৈবর্ত পাড়ায় 

শিয়া! বিশেষ তত্রীবধীন করা আছে। কৈবর্ত ও চাবীদিখের. মধ্যে, কেছ 
পীড়িত হইলে আঁপন ব্যয়ে বাহুক নিযুক্ত করিয়া অমনি চিফিৎসালয়ে 

প্রেরণ করেন। নিজ গ্রাম অথব! নিকটস্থ গ্রামে ভ্রমণ কালে দৈবাৎ 
যস্ভপি একী আধটা ক্ষিপ্ত পাঁন তাহাকে কথায় কথায় বাড়ীতে আমিয়! 
চিকিৎসালয়ের ক্ষিগুদিগের থাকিবার জন্ত কয়েক গ্রকোষঠ মধ্যে একপ্রকোষ্ঠে 

রাখিয়া! চিকিৎস! করান, আরাম হইলে বিমুক্ত করিয়1] দেন, নতুব1 নখা- 

নেই বরাবর থাকে । দীনদয়াল বাবু মধো মধ সেই সকল প্রকোষ্ঠে দবিয়1 

ন্ষিগুদিগের সঙ্গে কখ। কছেন। দীনদয়াল বাবুর এক আশ্চর্য্য ৭ আছে, 
যতক্ষণ ক্ষিণ্ডের! তাহার সহবাসে থাকে ততক্ষণ তাহার! শান্ত খাঁকে। 

উত্তপ্ত প্রস্তরের উপরে শীতল বারিবর্ষণের ন্যায় ভন্ার সৌঁমা মূর্তি তাছ্ছা- 
দিশের চিত্ত শীতল করে। দীনদয়াল বাবু বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়। আপনি 

তৈল মর্দন করিয়া ছাতে গীমছা! লইয়| পুফরিণীতে শিয়া আন করেন | 
ন্নান পুজা আহারের পর একটু বিশ্রাম কারয়। স্কুলে যান। আপনি 

ইংরাজী জানেন না, বাঙ্গাল। সংস্কত ও পারসী উত্তম জানেন ও কিঞ্চিত 
আরবীও জানা আছে । বালকদিগের বাঙ্গালা কিরূপ শেখা হইতেছে 
তাহার তত্বাবধারণ করেন। ইংরাজীওয়ালা কলিকাত। হইতে. আমিলে 

বালকদিগ্সের ইংরাজী পড়া কিরূপ হইতেছে তাছা তাহ।দিগ্ের দ্বারা তদা- 

রক করান; 'ামি থাকিস্দ আমার.প্রাতি এ কর্মের ভার দেন। দীনদয়াল, 
বাবুর বাচীতে এক বালিকা বিষ্কালয় আছে। ভাহার..ঘরে স্ত্রীশিক্ষা 

আজ চারি পুকষ হইল চলিয়া আসিতেছে ।.-ভীছার বাটীর স্্রীলোকের। 

বিদ্তাবতী এই খ্যাতি দক্ষিণদেশে অনেকদিন অবধি প্রচারিত আছে। 
পুর্ষে উছার বাটীস্ বাঁলিক। বিষ্যাঁলয়ে' কেবল -বাঁটীর বালিকার1 পড়িদ, 

এক্ষণে তাহাতে গ্রামের অন্তান্থ অনেক ভদ্রলোকের কন্তা পড়িয়া থাকে! 

ক্কুল হুইতে প্রত্যাগীমল করিয়। সন্ধ/-পর্যাস্ত দীনদয়াল. কাবু বিষয় বর্ম 
দেখেন।: সন্ধার সময় সাস়্ং সন্ধ্যা করিক্কা প্রথমতঃ গণিত ও .মেলবী- 
দিগের সহিত বিষ্তালোচন। করেন তৎপরে রাত্রি দশটা অবধি ধর্ম-সঙ্গীত 



৩৪ বিবিধ গ্রবন্ধ | 

শবণ করেন | শ্রামের আব'ল বৃদ্ধ বনিত! সকলেই ভীহাকে পিতার স্তাঁয় 

দেখে ও উীহাঁর গেখরবর্ণ প্রযুক্ত তাহাকে রাঙ্গা? মহাশয় বলিয়। ডাকে । 

প্রামে প্রাতাহিক ভ্রেমণের সময় ছেলে রুণ্ডো সকলকে নাম ধরিয়া ডাকা 

হয় ও যাহার] বয়সে ছোট তাহ?দিগের গ্রতি অত্যন্ত বাৎমলা ভাঁব প্রকাশ 

কর। হয় ও তাহা'দিখের সহিত হাস্য বেতুক কর! হয়| .দীনদয়াল বাবু 
গ্রামের সম্পন্ন মানুষের গদির উপর বসিয়! যেরপ প্রফুল্, চাঁষাঁর 
দাওয়।তে চেট।য়ের উপর বসিয়ও তেমনি প্রফুল্ল । পরিক্ষার পাছুডী ও 
থাঁনফাড়া ধুতি ও চটি জু বাভীত তাহাঁকে বড় মান্ুষী পরিচ্ছদ পরিধান 

করিতে কখন দেখি নাই। দ্র্গ। পুজার সময় সাত্বিক রকমে ঘট-স্থাপন! 
করিয়া পুঁজ করেন। কুদৃশ্ব ও কুশ্রাবা-হ্যভা-গীত কিছুই বাঁটীতে করিতে 

দেন না। তিনি এঁ উৎসব উপলক্ষে দরিদ্র ব্যক্তিকে ভক্ষ্য ভোজা দান 

কর প্রধান আমোদের বিষয় জ্ঞান করেন। তিনি আমাকে কতবার 

বলিয়াছেন যে বডধাজারের মিষ্টান্ন ছোটলোঁকদিশকে পরিতোষ পূর্বক 
খাওয়াইতে তিনি যেরূপ নুখী হন তাহা বর্ণনাতীত। দীনদয়খল বাবুর 

গ্রজার। সকলেই ভীহাঁর গতি সন্ত; বলে, আমরা রামরাজ্যে বাঁস 

করিতেছি। ন্তাযাগণ্ড। সাবধান প্রর্বক আদায় করেন কিন্তু মাগীন মাথট 

ইত্যাদি সহত্র প্রকার আবোয়াব তীহা তাহার কিছুই নাই। প্রজার! 

যাছাঁভে চাঁসের কর্মও করে) এবং শীকর গাড়ি রাখিয়া হাটে পণ্য দ্রব্য 

বোৌঝ।ই করিয়। লইয়। যাইতে পারে অথবা তাহ! ভাড়া দিয়া কিছু পাইতে 

পীরে এমত উদ্দায় করিয়। দেওয়া! আছে। চগযাদিখৌর জন্ত এক স্বতন্ত্র 

ঈপীতশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার রাত্রিতে পড়ে ও কৃষি ও 

উদ্ভাম কার্ষোর উৎকউ প্রণালী শিখে । দীনদয়াল বাঁবুর দেব দেবীতে 

বিশ্বীস আছে কিন্ত বিচ্যা ও বুদ্ধির প্রীধধ্ধ্য ও দয়ালু স্বভাব বশতঃ প্রাচীন 
তত্ত্বের অন্ত লোকের স্তায় তিমি পিট্পিটে নছেন। তিনি যখনই কলিকাতায় 
আইসেন তখনই আমাদের আত্মীয় সন্ডীতে আইসেন ও তাছাঁতে দেশের 

হিতসাধম বিষয়ক যে সকল প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তা! মনোযোগ পূর্বক 
অবণ করেম ও বলেন এইরূপ শুনাতে তাহার কোন কোন ভ্রম দৃরীরুত 
হইয়াছে । বণিকনাথ বাবু যাহার বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক, 



আস্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত । ৩৫ 

উঁছাঁর সহিত দীনদয়াল বাবুর কি প্রকার সম্পর্ক আছে; তিনিই প্রথমে 

ভীহাকে আমাদিগের আত্মীয় সভাতে লইয়। আসিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষ। 

তো দীনদয়াল বাবুর বাঁটীতে অনেককা'ল পর্যন্ত প্রচলিত আছেে। দীন- 

দয়াল বাধু বিধব! বিবাহছেরও বিপক্ষ নছেন | বিধব! বিবাছ প্রচলিত 

হওয়] উচিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইবর প্রতি শাস্ত্রের প্রমাণ ও ভার 

বাল বিধব। প্রণয্লিনীর পরিতাপ-জনক-মৃত্যু ও স্বীয় দয়ালু স্বভাব এই 
তিনই সহ্ুকাঁরিত করিয়াছিল 'তাঁহার সন্দেহ নাই খাছার। প্রচলিত 

ধর্মে বিশ্বীম করেন না টাহাদিশের প্রতি দীনদয়!ল বাবুর ঘ্বেষ ভাব নাই। 

'আমাদিখর আত্মীয় সভার সভ্যদিগের মধ্যে অভয় বাবুর সহিত ভার 

বিশেষ আত্মীয়তা। আমাদিখের আত্মীয় সভাতে দীনদয়াল বাবুর 

সহিত অভয় বাবুর প্রথম আলাপ হয়; তথ্পরে অভয় বাবু একটু শ্তালুক 

ক্রয় করাতে দীনদয়াল বাবুকে জমীদারী কার্ধ্য উত্তমরূপে নির্ববাছু করিবার 

সন্ধান জিজ্ঞীন। করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তীহাদিশের বিশেষ 

আত্মীয়তার স্থাত্রপাত হয়, ততপরে ছুইজনের বিষ্যানুরাগ দ্বারা তাহ! 
বর্ধিত ও দৃট়ীরুত হইয়াছে | ইংরাজী সম্বাদ পত্র, ইত্রাজ্ঞ পর্যটক দির 
প্রণীত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভূগোল বিষয়ক বূহৎ পুস্তক ও তাঁড়িত-বার্তাবহ ও 
লৌহ-বর্ত্ ইত্যাদি যন্ত্রের বিবরণ যে সকল পুম্তকে আছে, তাহ1 হইতে 
অভয় বাবু দেখে দেখে অনুবাদ করিয়া] যাহা ধলেন তাহা! শ্রবণ করিতে 

দীনদয়াল বাবু অত্যন্ত উৎসুক ও যত্ববান্। দীনদয়াল বাবু পারসী ও 

সংস্কৃত হইতে যে সকল-নীতি-গর্ভ বয়েৎ ও শ্লোক বলেন, তদনুরূপ বাকা 
ইংরাজী পুন্ভক হইতে অভয় বাবু দেখে দেখে অনুবাদ করিয়া ব€লন | 
অভয় বাবু পারসী ও সংস্কত জানেন না, তিনি প্রাটীন হিন্দ্রদিগের ও 

মুমলমানদিশের রীতি নীতি আচার ব্যবছার ও মতের বিশেষ তত্ব 

দীনদয়াল বাবুকে জিজ্ঞাসা করেম। দীনদয়াল বাবু ইতরাঁজী জানেন না 

তিনি ইংরাজদিগের রীতি নীতি আচার বাবছার ও মতের বিষয় অভয় 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন| দীনদয়াল বাবু অভয় বাবুকে মধ্যে মধ্যে 

গ্রামে লইয়। বান ও তাহা! দ্বারা ইংরাজী ক্ষুলের তন্বাবধান করান। অভয় 

বাবু হৃষচিত্ে দীনদয়াল বাবুর বাটীতে গিয়া) থাকেন। সাহেবের সহিত 



৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 

খান! খাঁন ও মগ্তপাঁন করেন বলিয়। কোন ব্যক্তি দীনদয়াল বাবুর সম্মুখ 

অভয় বাবুর নিন্দা করিলে ভাহা৷ তিনি অগ্রাহা করেন যেহেতু দীনদয়ল 

বাবু নিশ্চয় জানেন যে অভয় বাবুর যে দে'ষ থাকুক না কেন, লৌক- 

ভয় বশতঃ ক্লৃত-বিষয় গৌপন রাখিবার জন্ত আয়াস পীঁওয়। তাহার 

স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব উহার সহিত যখন তীহার এত 

আলাপ তখন তিনি যগ্ঠপি সাঞ্ছেবের সহিত খান! খাইতেন অথবা মন্- 

পান করিতেন তবে তাছ। তিনি অবশ্য কথায় কথায় টের্ পাইতেন। 

এক [দবস আমি দীনদয়াল বাবুর নিকট ছিলাম, একজন বিলসাধ। সরকার 

গীপ্প করিতেছিল যে অভয় বাবু কোন সাহেবের সহিত খান। খাহয়। 

ছাঁত মুটে। ও উচু করিয়! নীচে আচাইবার জন্ত নিড়ীতে নানিয়। আসিতে 

ছিলেন, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে | এই কথ শুনিয়া! আমাদের বিলক্ষণ 

কৌতুক উপস্থিত হুইল। অভয় বাবুর প্রতি দীনদয়াল বাবুর এত শ্রেছ 

যে যখনই অভয় বাবু প্রচলিত ধর্মানুবস্তাঁ ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক হইয়। 
আপনার হুদয়গীত প্রত্যয়ানুসীরে সম্পূর্ণ রূপে চলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 

করেম তখনই দীনদয়াল বাবুর মুখস্ী মলিন হয়| অভয় বাবুর কথ! 
দুরে থাকুক সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিশেরও প্রতি দীনদয়াল বাবুর 
'দ্বেষ ভাঁব নাই। কিয়দ্দিবস হুইল দীনদয়াল বাবুর গ্রামে কতকগুলি 

বাঁজ্জালী খৃফীয়ান খ্বফীয়ধর্্ম ঘোষণ। করিতে আনিয়াছিলেন। তাহাদিগের 
অনেক বেলা হুইল ও আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে তছার। 

আতিথেয়ের প্রত্যাশায় ধোষেদের বা়ীতে সন্দিহ্থান চিন্তে প্রবেশ করি- 

লৈন। উহা দিশের সহিত দীনদয়াল বাবুর ধর্খ বিষয়ে কথোপকথন 

হওয়াতে তীর তত্ত্রের একটী শ্লোক বলিলেন, তায় অর্থ এই যে শঙ্গাতে 
আন করিলে যগ্ভপি লোক যুক্তি প্রাপ্ত হয় তবে খঙ্গাজলবাসী ভেক 

কুস্তীর মহ্যাদিও মুক্তি গুণ হইতে পাঁরে। যে তন্ত্রের ভাহারা নাম 
করিলেন সে তন্ত্র দীনদয়াল বাবু তৎক্ষণাৎ আপনার পুস্তকাণীর হইতে 
আনাইয়। দেখিলেন তাহাতে সে শ্লোক আছে। বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি 

দীনদয়াল বাবুর 'অতিশয় ভক্তি অতএব উক্ত ধর্খ যোষকদিগের প্রতি 

দীনদয়াল বাবুর অন্ধ।র উদ্রেক হুইল এবং হার বিদ্বান হইয়াও সকলের 
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ঘর্ণিত ও পরিস্তাক্ত হইয়াছেন, বিবেচম! করাতে তাহার মনে অতিশয় 

কাঁকণ্যরসের স্চার হইল ও ত্জন্ত বিবিধ সামশ্রী আয়োজন করিয়। তীছা- 

দিশকে আহার করাইলেন ও তীর! যখন নিজে উচ্ছিউ লইবার 

মানস প্রকাশ করিলেন দীনদয়াল বাবু ক্াহাদিখকে ভর্রতাপুর্র্বক খলি- 
লেন যে আপনাদিগকে লইতে ছইবে না, চণকরে লইবে। লীনদয়াল বাবু 

বলিয়া! খাকেন যে পারত্রিক কুশল। লৌফিক বাবহারের নিয়ম পালম 

ভাপেক্ষা! ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ চিত্ত ও পরো!পকারের প্রতি 

অধিক নির্ভর করে ও যার যে ধর্ম মে আপনার কাছে ও যাছার! 

ভগবানকে আগ্তরিক ভক্তি করেনা ও নিষ্পাপ নহে কেবল দলাদলির 
ঘেোট ও পরদ্েষ ও শঠত! ও প্রবঞ্চন। করে তাছাদিখের পরকালে. আর 

নিস্তার নাই! প্রাচীন তন্ত্রের লোকের দৌষ সকলের গধো কোন দোষই 

দীনদয়াল বাঁবুতে নাই এমত' বল! যাইতে পারে না| কিন্ত প্রাচীন 

সম্প্রদায়ের লৌকের অনেক দোষ তীছাতে নাই ও নব্য অম্প্রদায়ের 

লোকের যে সকল গুণ নাই তাহ! তাহাতে আছে। আমাদিখের আত্ীয় 
সভার সভ্যদিগের অনেকের ও নব্য তস্ত্রের কাহারো যে গুণ নাই 

তাহা তাহাতে আছে--মে গুণ এই যে তিনি আপনার হাত প্রতায়া- 

নুমারে সম্পূর্ণ রূপে চলেন। তাহাতে কিছুমাত্র ভগডত1 নাই। দয়াল 

বাবুর গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আমার এক নব্যতজ্ত্রের সজ্জন বন্ধু বলি! 

ছিলেন যে কি উত্তম লোক ; তাহার স্থিত আমার শেকৃছেণ্ড করিতে 
ইচ্ছ। হইতেছে। 

আমাদিগের আত্বীর সভার সদশ্যদিখোর'মধ্যে জীযুক্ত বাবু বণিকমাথ 

মিত্র এক জন। ইনি সাংসারিক বিষয়ে চতুর ব্যক্তি। আমার বন্ধু 
হেঁসের দালালী কর্ম করিতেন কিন্তু তদ্বারা অর্থ সঞ্চয় পূর্বক এক্ষণে, 
স্বাধীন. রূপে লিপ্মেপ্ট করিতে "সমর্থ হইয়াছেন! ধণিকমাথ বাবু অত্যন্ত 

বাণিজ্য-প্রিয়। « বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী *: এই পদ যে শ্লোকের প্রথমে 
আছে তাহ! সর্বদা আবৃতি করিয়া খাকেন। তিমি সমুদ্রকে বণিকের 

জমীদারী কহিক্না খাকেন। তিনি বলিয়া! থাকেন যে অক্ত্র্থারা রাজ্য 
বিস্তার কর। অসভ্য কর্ণ, প্রকৃত গেঁরব কেবল শিপ্প ও বাণিক্জ্য দ্বারা 



ডি বিবিধ গ্রবন্ধ | 

লভনীয় | তিনি সর্বদ' পরিমিত ব্যয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া থাঁকেন। 

তিনি বলিয়া থাকেন যে“ জলে জল বাধে,” টাকায় টাঁক1 হয়, আর 

যাহার টাকার প্রতি যেমন দৃষ্টি পয়সার প্রতি তেমনি দৃষ্টি, সেই বড়মানুষ 

হইতে পারে) আরো কহিয়। থাকেন :_- 

“ আগে লিখে। 

তীরপর দিও, 

যদি যায় ত আমার ট1ই নিও। % 

আমার বন্ধুর চরিত্রের দৌধশৃন্তত। ও প্রগাঢ় সতত হেতু ভীঁহাকে সকল 

সাছেব লোক আদর করিয়া থাকেন | তম্নিবন্ধন তাহার আয় বড় অস্প 

নয়| কিন্তু স্সাভাবিক মিতাচার বশত্বঃ তাহার চাল্চুল একজন উত্তম 
গৃহচ্ছের ন্যায় মাত্র! একটী সামান্য কিন্তু পরিচ্ছন্ন আফিনৃ-যানে হৌসে 
যাতায়াত করেন। একটী সামান্য কিন্ত উহ্বার মধ্যে প্রশস্ত বাযুসঞ্চারবৎ 
বাঁটীতে বাস করেন। খৃহ্োপিকরণ দ্রব্যজাত এমনি বিবেচন! পূর্বক 
অপেক্ষারুত অস্পমূলো ক্রয় করেন ও এমন শৃঙ্খল। পূর্বক সাজাইয়। 
রাখেন ও সদা! সর্বদা! তাহাদের এতদ্রপ যত্ব করেন ও সে সকলকে এমত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখেন যে, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর স্যায় চতুর 

নহেন তিনি দ্বিগুণ বায়ে এ প্রকার দ্রব্য ক্রয় ও রক্ষণ করিভে সমর্থ হন ন1| 
বণিকনাথ বাঁধু বিষয় কর্মোপযোগী ইংরাজী বাঙ্গালা উত্তম জানেন। 
ইংরাজী ও বাঙ্গ।লাতে পরিশুদ্ধ অথচ সহজ ভাষায় পত্রগুলি লিখেন 
ও কথা কছেন| বণিকনাঁথ বাঁবু শিশু পালন কর্ণ উত্তম বুঝেন ও'তাহাতে 
তাঁহীর বিশেষ মনৌযোশী | বণিকনাথ বাবু যে টাক। বাইত সমর্থ 
হয়েন তীহা'র তিন ভাগের ছুই ভাঙী স্ত্ীপু্েরজন্য রাখিয়। দেন, আর অবশিষ্ট 
এক ভাগ পরোপকারার্থ বায় কপ্পেন। বণিকনাথ বাবু মদ্পান করেন 
না, বলেন যে মগ্ঠাপাম করা সাপ খেলান সমান| তিনি আক্ষেপ 

করিয়া বলেন যে হলাহুলের ধিনিময়ে কত ্মন্দর, হুর্মভ ও মহোঁপকারী 
টাক! প্রদত্ত ছইভেছে। তিমি বলিয়! থাকেন যে নব্যতন্ত্বের লোকের। 
মগ্যপানে যে টাক! বায় করেন তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে অথবা 
দেশের ছিতার্থ ব্যয় করিলে তীহ্াদগের নিজের অথবা] দেশের অনেক 
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উপকার হইতে পারে। এতদেেশে পান দোষের বৃদ্ধি নিবারণ জন্ত 

রাজপুকষেরা! কে'ন উপায় অবলম্বন করেন না ইহাতে ধণিকনাথ বাবু 
তাহাদিগকে অতান্ত নিন্দা! করেন।, তিনি ইংরাজী আহার ব্যবহার ১ 

পরিচ্ছদ অনুকরণ করাকে নিম্দ! করেন, বলেন শাখামৃখা মনুষ্যের বার! 

অনুকরণ করিলে মে য়েমন.হাহ্তাস্পদ-হয়-তেগলি-ইংরাজী-. আছর -..র্যরহার 

ও পরিচ্ছদ, বাঙ্গালীতে.-.. জনুররগ..করিলে ইংরাঁজেরা.হাঁতস। নব্যতত্ত্রের 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অথা্ভ খান তাহাদিগকে তিনি নিন্দা করেন, 
বলেন যে তাহার! আপনাদিগের হুদয়গত প্রত্যয়ানুসারে চলিতে না 
পারিয়া অনেক কর্ম প্রচলিত ধর্মানুসারে করেন, তাহাতে ত তাছাদিগের 
ভগ্ুতা প্রকাশ হইতেছে । আবার খান। খাইয়া তাহ! গোপন রাখিবার 
জন্য মিথ্যা ব্যবহার করিয়! স্বীয় ভগুব্যবহার বৃদ্ধি করেন কেন? দে 
দ্বারা দোষ বৃদ্ধি কর] উচিত হয় ন1। 

আমার বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু খজ্হদয় একজন। ইনি কায়স্থ 

কুলোত্তব ও হিন্দু কলেজের * একটী উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক। কলেজের 
কোন কোন শিক্ষকের বিদ্া! বুৎপত্তি যেমন তেমন, কিন্তু সাংসারিক 

বিষয়ে তয়ের এমনি যে একজন লোককে সাত হাটে বিক্রয় করিতে 
পারেন, ইনি তদ্রপ নছেন| ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল, খজুপ্রকৃতি ও 

অমায়িক স্বভাৰ। বেোখহয় ইংরাজীতে অল্প প্রসিন্ধ হউক অথব। 
অধিক প্রসিদ্ধ হউক এমন কোন ভাল পুস্তক নাই যাহ! তিনি পাঠ 

করেন নাই। আর ল্মরণশক্তি এমনি যে, যে প্রাতে যাহ! 'আছে তাছ! 

কোন্ পাতে আছে পুস্তক ন। দেখিয়া অনায়াসে বলিয়। 'দিতে পারেন। 
এঁ সকল গ্রন্থ কেবল পাঠ করিয়াছেন এমত নছে,.স্জীর্ণ অর যেমন 
রক্তমাংসে পরিণত. হইয়া! শরীরের অংশ' হয় তেখনি তিনি যাছ! পড়েন 
তাহা পুনঃপুনঃ আলোচন। দ্বার! ও গ্রস্থকারের উক্তির স্তায় অন্থ।য় বিবেচনা 
পুর্বক অধীত বিষয় আপনার মনের উপাদান করিয়া লয়েন। আমার 
বন্ধু অতি স্ুণীল, অতি বিনয়ী ও অভি সরল-চিত | জ্রুরতা কাছাকে বলে 
তাহ! তিনি জানেন না| তিনি বাক্য, মন, কর্থে পরের কিছুমাত্র অনিষ্ট 

এই প্রস্তাব লিখিধার নমক় হিনদুকলেজ, বর্তমান ছিল। 
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করেন ন। এবং কুমঙ্গ হইতে দূরে থাঁকেন। অমর-কীর্তি গ্রস্থকারেরা 

তাঁর প্রধান সঙ্গী। আমার বন্ধু দৌষম্পর্শ শন্ত হইয়া ও উপরোক্ত 

হী নকলের আতিশযো তীহাকে মধ্য মধো অন্যের হাস্াম্পদ হইতে 

হয়| জনরব এই যে গৃহিণীকে তে! « আপনি ” বলিয়া! সম্ভাষণ কর। হয়, 
আবার একদিন নাকি আপনার ভূত্যকে * ভাই» বলিয়া সম্বোধন করিয়। 

কথা কহিয়।ছিলেন। খভ্ুহদয় বাবু অতিশয় হ্রীমান ও লোৌকের নিকট 

ব্যাপকত1 করিতে জাঁনেন না। কলিকণতার অনেক ভদ্র লেক তাহার 

অসাধারণ বিচ্যা ও মহৎ গুগপ্রাম জন্ত তীহাাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয় 

থাকেন; অতএব উীছা।র কন্তার বিবাহের অধ্যক্ষ বণিকনাথ বাবু প্রভৃতি 

কয়েক বন্ধুর দ্বার! নিমন্ত্রিত ব্যক্তির! বাতীত অনিমন্ত্িত অনেকে সে 
বিবাঁছে আপনা হইতে আমিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার গ্রাম্যবাঁচীতে 

বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। বিবাহের সভা হইয়াছে কিন্ত এমন সময় 

কন্াকর্তা কোথায়! তিনি বাটীর নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র উদ্যানের পশ্চান্তা্ে 
এক টুলের উপর উপবিষ্ট ছিলেন+ তাহার বিশেষ বন্ধুরা তাহাকে বল- 
পূর্বক সভায় আনিয়া ফেলিলেন। স্কজুঘদয় বাবুর যখন গ্রস্থ অধ্যয়ন 

করা হয় তখন প্রায় বাস্ব জ্ঞান শৃন হইয়াই অধ্যয়ন করা হয়। 

কথিত আছে যে এক দিবম কলিকাতার বাসায় বসিয়। গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাহার জামাতা আনিয়া! তাহাকে প্রণাম 
করিয়া উপবিষ্ট হঈলেন। বিবাছের পর সেক্ইবার শ্বশুরলয়ে তাহার 

. প্রথম আসা | * অনেকক্ষগ বিকল গাকিলেও শ্বশুর মহাশয় কোন কথ 

দন! কহা!তে তিনি অমনি অমনি নিজ গৃহে প্রতাগমর করিলেন ও শ্বশুরের 

, প্রতি এমমি বিরক্ত হুইয়াছিলেম যে তাহার কন্যাকে সপত্বী দেখাইবাঁর 
অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন $. কিন্তু পরে শ্বশুরের ধাত সম্পূ্ণরূপ 

্লামিতে পারিয়া উক্ত অভিলাষ. পরিপুরণে বিরত হইক্রীছিলেন। যোব- 

নেক প্রারস্যে বজুহ্বদয় বাবু শীর্স্থ্য কার্ষ্যে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। 
এক্ষণে মে বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জঙ্মিয়াছে ধলিয়৷ থাকেন, কিন্ত 
প্ুতিদিবস প্রাতে দৈনিক ছিস।ব লিখিবখর সময় পূর্র্ব দিনের ব্যয় স্মরণ 

করিতে ত1হ]র এমনি কউ বোধ হয় যেন বীজগণিতের কুট অথবা ক্ষেত্র- 
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তত্ত্বের কোন সমম্যা। ভাবিতেছেন, ও ভূত্যকে জিজ্ঞানা করিলে সে মেই 

সুযোগে আপনার হাত দিয়া যাহ খরচ হইয়াছে তাছ। এদিক ওদিক 

ফেরফার করিয়। লেখায়; ও আপনার পিন্তুতো। ভায়ের ব্যামোছ 

হইলে যখন তিনি নিজে চিনেবাজারে ও বড়বাজারে যান তখন দ্রবা 

সকল দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করেন ও মুটিরাকে রাস্তা হইতে পলায়ন মা 

করিতে দিয়! বাড়ী পর্য্যন্ত ক্রীত ভ্রব্য আনিয়া! ফেল। রূপ গুকতর কর্ে 
যগ্ঠপি সুলিঙ্ধ হয়েন তবে.“ এই জিনিসটা! কত অপ্পদামে ক্রয় করিয়াছি 

দেখ * এই বলিয়। আমাদিগকে তাহ! দেখান হয়। তীহীর রকম সক 

দেখিয়! তাহার প্রতিবামী বণিকনাথ বাবু এক্ষণে তাহার খরচ পত্রের 
তত্বাবধানের ভার তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থন। করিয়া লইয়! গ্রহণ 

করিয়াছেন। খজ্হদয় বাহুর ক্রোধেতেও সরলতা প্রকাশ পায় | একবার 

জ্ীর সছিত বিবাদ হওয়াতে তিনি পুলিশের আশ্রয় লইবার মানস প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । খজুহদয় বাবু কলেজে যে কর্ম করিতেছেন, তাহ। অনেক 

দিবমাঁবধি করিতেছেন, পদোন্নতি ছয় নাই, বলেন যে কেবল গুণ থাকিলে 

হয় না, অতিরিক্ত চটুলত! ন! থাকিলে ও প্রধান দিগের নিকট ব্যাপবত। 

ন। করিতে পারিলে আজ কাল উন্নতির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্ত তিনি 

প্রধানদিগের কোন দোষ দেন না, বলেন, যে প্রধ(নদিগের সমীপে নিজ 

গুণ দেখাইবার চেফ। না করিলে তাছ।র। তোমার গুণ আছে কিনা তাছ। 

কিরপে জানিতে পারিবেন। খজুহৃদয় বাঁবু বলেন যে কিছুদিন পরে 

আমি কৃষি ও উদ্যান কার্ধা দ্বার] জীবিক1 অর্জন করিব," কিন্ত যে অর্থ 
লইয়া! এ কর্ণ আরম্ভ করিবেন তাহার সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ নাই। 

শ্রীযুক্ত সরম্বতীনাথ ন্ায়ভূষণ আমাদিগের আত্মীয় সভার আর একজন 
সভ্য। তাঁহার নাম শুনিবামাত্র, মন্তুকে টিকী, তমরের জৌড় পরিধান, 
চটি জুতা পায়, নশ্যাঁধার শন্বুক হস্তে, নবন্ধীপে ন্ায়-শান্ত্র অধায়ন করিয়া!” 

ছেন, এমন এক তট্াচার্শের মূর্তি পাঁঠকগীণের মনে উদিত হইতে পারে 
কিন্ত আমার বন্ধুর এরূপ « উপসর্গ * কিছুই নাই। তাঁহার টিকী নাই, 
দিব্য ধুতি পিরাণ চাদর পরিধান, ইংরাজী জুত। পায়। তিমি বাঙ্গাল! 

বলিতে বলিতে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়। খাকেন ও ইংরাজী ওয়ালাদের 
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সঙ্গে ক।লয।পন করিতে ভালবাসেন | কেন্ছ কেছ ভীহ'কে সরম্যতী 

ভট্টাচার্য বলিয়া ডাকেন, আবার কেহ কেহ সরম্থতী বাবু বলিয় ডাঁকেন। 

কিন্তু বাবু বলিয়া ডাকিলে আমার বন্ধু সান্তৃউ থাকেন, এই জন্য এই পুস্তকে 

উ্াছাকে সরস্বতী বাঁবু বলিয়! ডাকিব। সস্কত ভাষায় সরজ্ঘতী বাবুর 

অমামান্ত ব্ত্পত্তি। যে সংস্কত কলেজ হইতে দেশীয়ভাবার এরূপ উন্নতি 
মাধন গু দেশের কুরীতি উন্মুলন হইবার উপাক্রম হইতেছে, সেই মহৎ, 
বিচ্যালয়ে ডিনি আধ্যয়ন করিয়াছিলেন! ইংরাঁজীও মধ্যবিধ জ।নেন। 

ভিমি সংস্কৃত কালেজের স্মৃতির ঘর অবধি গভিয়। জজ পগিতি প্রাপ্তির 

আঁশয়ে লী ক্লাশের পরীন্দ। দিয়! উত্তম সর্টিফিকেটু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 
তৎপরে তীহাার পিতা ভাহাকে মুন্দেফ, করিবার অভিগ্রাঁয়ে ভবানীপুরে 

বাসা করাইয়। দিয়া আইন শিখিতে প্ররত্ত করাইয়। ছিলেন। কিন্তু সর- 

ল্মতী বাব, মার্সম্যানের আইন সংগ্রহ ন1 পড়িয়া কামম্দকীয় রাজনীতি 
অধায়ন করিতেন ও সদরদেওয়। মির কনষ্ট্রকশন্ না পাঠ করিয়। কুল্পুক ভর 
গ্রণীত মানবীয় ধর্ম শীন্তবের টীক! অধ্যয়ন করিতেন ও বর্তম|ন রাজ বিচারা- 

লয়ের কার্ের প্রণালী না শিক্ষ! কৰিয়। মৃচ্ছকটিক নাটক গ্রভৃতিতে 

বিরৃত গ্রাঁচীনফ।লের রাজবিচারালয়ের কার্যের পদ্ধতি আলোচন। করি- 

তেন ও নব রসের কার্যোৎ্পাদিত মোকদম।র বৃত্তান্ত পাঠ না করিয়। 

বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত অলঙ্কার শাস্তরান্তর্ত্ত নবরসের বর্ণনা পাঠ করি- 

তেন। তাহ।র পিতা, ছেলে আইনেতে বড় দক্ষ হইতেছে বিবেচম। 

করিয়। আপনার বৃত্তিভমি সংক্রান্ত মৌকদ'মীর কাগজপত্র প্রস্তত করাইবার 

জন্য দলিল টলিল আপনার পুত্রের নিকট মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিতেন। 

কিন্ত একজন মোক্তারের সহিত পুপ্রটীর চুপী চুপী চুক্তি ছিল সে এ সকল 

কাগজ পত্র লিখিয়া দিত। জরম্মতী বাব মুহ্মফীর পরীক্ষা! একবার মাম 
মাত্র দিয়াছিলেন, তাঁছাঁতে উত্তীর্ণ না হওয়াতে এক্ষণে এক বিখ্যাত সংবাঁদ 

পত্রের সম্পাদকীয় কার্ধা অতান্ত প্রশংসার সহিত নির্বাহ করিতেছেন, 

এই পাত্রের বিস্তর গ্রুছক ও তম্নিবন্ধন সরম্বভী বাবুর দশটাক1 ভ।ল আয় 

আছে। সরম্বতী বাবু বাজল1 শান্ঠ পদ্য অত্তান্ত উত্তম রচনা করিতে 

»1য়েল। আর গ্রন্থের দোষগুণ হপ্মমরূপে বিচার করিতে পারেন। কোন 
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গ্রন্থ লিখিয়! উঁ।হাকে তুফ করা কঠিন | কিন্তু তিনি যাছ। তাল বলেন 
তাহার আর মার নাই] আমাদিগের আ'ত্ীয় সভার সকল সভ্য ভাহ!কে 

অতিশয় মান্ত করেল| তিনি নাটক নাটিক] ও অন্তান্ত সংস্কত গ্রস্থের 

শ্লেক বলিয়! সর্বদ আমখদিগের চিত্ত বিনোদ করেন। সরম্বতী বাবু 

রসিক ব্যক্তি কিন্তু তঁছার রসিকতা অতি বিশুদ্ধ গ্রকাঁরের রমিকতা ও 
তিনি যে নুরসিক ব্যক্তি তাহ! তাহার বিশেষ বন্ধু ব্যতীত অন্ত কেহ 
জনে না| তিনি যাত্র।॥ পাঁচালী, নাঁচ ইত্যাদি ইতর রজগ-রস ভাল 
বাঁসেন ন1| তিনি বলিয়াছিলেন যে যগ্ঘপি কখন নাটকের অভিনয় হয় 
তবে তাহ। দেখিতে যাইবেন। কিকাভার নাট্যামোদী যুবকের সম্প্রতি 
যে সকল নাটকের অভিনয় করিয়াছেন মে সকল অভিনয়ে উপস্থিত 

ছিলেন ও আপনার প্রকাশিত ম্বাদ পত্রে সে সকলের দোবগুণ দেখা ইয়। 

দিয়। এ যুবকদিগকে উৎসাছ প্রদান করিয়াছিলেন। স্ে অবধি তিনি 

যখনই অভিনয় দেখিতে যান নটের। তীহাকে যথেষ্ট অন্মান করে ও 

উহাকে তুষ্ট করিতে বিশেষ যত্ববাঁন হয়। 
পাছে পাঠকবর্থ মনে করেন যে আমাদিশের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই 

কেমন কেমন মানুষ ও নিষেদে। পুকষ+ এই জন্য তাহাদিশকে জীনীই- 

তেছি যে আমাদিখের মধে একজন আমুদে লোকও আছেন, তাহার 
নামভ্রীয়ুক্ত রসময় দে! রসময় বাবুর অতি-দ্ধ-গ্রপিতামহ ঝুমুরের স্থর্টি- 
কর্ত। ছিলেন। রমময় বাবু কিছু দিন পুর্বে ' রসময় দে+ বলিয়া! আপ- 

নার নাম স্বাক্ষর করিতেন কিন্ত এক্ষণে 'দে' বংশীয় অনেকে, “দেব বলিয়া 
নাম ন্যাঁক্ষর করাতে তিনিও তাছ! করেন। 'রসময় "বাবুর যে বয়স 

তাহাতে তাহাকে বৃদ্ধ বল! যাইতে পারে কিন্তু সর্বদ] অর্থের জ্চ্ছলত 

ও শরীরের প্রতি বিলক্ষণ যত্ব খাঁকাতে তাহাকে দেখিতে পাকা! আবীর 
শ্টায়। রসময় বাবুর যেবনের প্রারস্তে সে কালের হঠাৎ বাবু যিনি এক 
দূরস্থ প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কেবল বাবুয়ান৷ করিতে আনিয়াছিলেন, 
ত্হার সহিত ও আর এক মহত্ব ধিনি এমত বাবু ছিলেন যে কটি 

দেশে দাখ হয় বলিয়া ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিড়িয়া! পরিতেন তীহার 
সহিত ইয়ারকি দিয়!ছিলেন| রসময় বাবু রসিক ব্যক্তি কিন্তু তাহার 
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রসিকতা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষ গৌচের নহে! আম।দিগের দৌরা্যযে 

তাঁহার রদিকতার কুষঃপক্ষীয় মূর্তি আঁমাদিশের আস্বীয়মভাঁতে প্রগীঢ 

ভ।ব ধারণ করিতে পাঁরে না বলিয়া! তাঁহার আক্ষেপ করা হয়। রঙময় 

বাবুর চরিত্র যৌবনকালে বড় ভাল ছিল ন।, কিন্তু এক্ষণে বলেন যে 
অগিক বয়মে অনেক বুঝিয়। সুঝিয়া পত্বীত্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি 

মেই ব্রত কতদূর পালন করেন তাহা আমি বলিতে অপারণী। কিন্ত 

বইয়ের নাচ, যাত্র, পাচীলী, বৈঠকী-গীওন।, রামলীল।, ন।টকের অন্ভিনয় 

কু্তি-লড়াই, সং, বিলাতী ভেল্কী ইছাঁর মধ্যে কোনটার সম্ঘ।দ পাইলে 

আমার বন্ধুকে রাখা ভার। রসময় বাঁবুর স্বভীবতঃ মিড ন্বর, ও সঙ্গীত 

বিদ্যায় ভঁহার ব্াৎপত্তি আছে। তিনি যোঁবনের প্রারস্তে বাঁজর্থার 

এডদ্দেশীয় কোন শিষ্যের নিকট তামাক সাজা ও পদপ্রক্ষালনের জল 

দেওয়। প্রভৃতি গরগনেক উপাসন। করিয়া সঙ্গীত বিদ্ভার অনেক অংশ 
শিথিয়। ছিলেন। তৎপরে যখন এজমালি খ। কলিকাতায় আসিয়।ছিলেন 

তখন তাহার এক বালক শিষাকে বাসায় আনাইয়। মণ্ড। খাওয়াইয়| 

দ্রই চাঁরি চিজ. আদায় করেন। তৎপরে সঙ্গীতশাস্ত্বের যাহ! অবশিষ্ট 

ছিল, তাঁহ। হন্ন্ু খাঁর নিকট শিখেন। তৎপরে লাল। কেবলকিষনের 
নিকট পাঁখোয়াজ, জামিরের নিকট সেভাঁর ও গেলাম আব্বাসের 
নিকট তবল। শিখেন ও এক্ষণে এত বয়স হইয়াছে তথাপি ব্রহ্মমভঁর 

সারেজওয়'ল।র নিকট সারেজ শিখিতেছেন। রসময় বাবুর ইংরাজী 
বাজাল। পারস্য তিন ভাঁষাই কিছু কিছু আইসে। ইংরাজী যংকিঞ্চিৎ 
বাছা! শিথিয়াছেন তাছা অনেক বয়সে আমোদ করিয়। শিখেন। ভীহার 
বাটিতে সোনালি কাঁজকর1 অনেক পাঁরসী ও বাজল! পুস্তক আছে ও 
ইংরাজী পুস্তক ঝক্মকে রকম দেখিলেই তাহা ক্রয় করেন, কিন্তু তীন্থাকে 
কখন কোন পুস্তক খুলিয়া পড়িতে দেখিনাই। উহার পুস্তকাগারে 
ুর্তিমন্ত রাঁগ রাখিনীর ছবির বই আছে তাহা বহুণূল্যের। রসময় বাবু 
সে কালের বিস্তর গীত ও কবিতা জানেন। প্রভাকর সম্পাদক সে 
কাঁলের গীত সংগ্রহ করিয়া যে প্রভাঁকরে ছাপাইয়াছিলেন তাঁছণর মধ্যে 

'অনেক গীত রসময় বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । আমা- 
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দিশের আত্মীয় সভাতে রমময় বাবু যাহা মনোযোগ পুর্বক শুমেন, 

সে বিষয়ে উত্তম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন, যেহেতু ম্বাভাবিক 

তীহার একটু বেস বুদ্ধি আছে কিন্তু প্রায়ই ইহা! ঘটে যে এতদ্েশীয় 
স্্রীলৌকদিগের অথব] সঙ্গীতের অথবা কোন অমোদ প্রমোৌদের কথ! 
ব্যতীত অন্ত কোন প্রসঙ্গ উপস্যিত হইলে রসময় বাবু ঝসেকসে 

বিমোন। বন্ত পুষ্পের অনুকরণে টে'ড়ি ঝুমৃকো প্রভৃতি অলঙ্কার কিরূপে 
প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল ; কক্কণ!দি সেকেলে অলঙ্কার কলিকাতার কোন্ 

কোন্ ভদ্ররমণী দ্বারা শেষ ব্যবহৃত হইয়াছিল; বেশ্যাদিগের স্থফিকর! 
অলঙ্কার ভত্রা্নাদিগের মধ্যে কিরূপে প্রচলিত ছইতে লাগিল; ভাএমন্- 

কাট! অথব। জড়াও অলঙ্কার কখন্ ব্যবহৃত হইতে আরম্ত হইল; সেকালে 

তিনি কিরূপ বাবরি কাঁ্টিতেন ও চুল পেনৃষুট, করিতেন ; খাঁটে! চুল 
রাখা রীতি কোন্ সময়বধি প্রচলিত হুইতে আরম্ত হুইল; তানশন্, 
সুরদাস ও মহম্মদশ। পাতশ। কিরূপ গায়ক ছিলেন; যাত্রা! ও কবির 

কিরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল; মুদ্দী সহ্কদ্দীন ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
মধ্যস্িত রাজ! নবকফের সম্মুখে হুকঠ।কুর কিরূপ কবি শী'ইতেন; নিতে 
বৈষ্ণব ও নীলুরাম প্রসাদ ও মাতঙ্গী দেবীর ভজন সাধন অজ্ঞতা! জন্য 
আক্ষেপকারী আপ্টুনী ফিরিঙগী কিরূপ কবিওয়াল1 ছিল) রাম বাবুর 
বিরহ স্বাল1! উপস্থিত হইলে কিরূপ তিনি বিরহ লিখিতেম; যে ছে!সে 
বুক্তীপারি করিতেন তাহার ডে বুকে নীধুবাবু একটা টপ্প কিরপপ 
লিখিয়। রাঁখিয়াছিলেন ; বাগবাজারের পক্ষীদল কিরূপ ছিল ও তশ্বধ্ে 

এক পক্ষী কাশীতে গিয়া! কিরপ রক্ষে বাসা করিয়। থকিয়াছিপঃ 

মন্দর জান্ ও গোয়ালিয়রের জুড়ি কিরূপ গান করিত; গোপাল উড়ের 

যাত্রা দলের গুণী ব্যক্তিদিখের মধ্যে কাছ!র পর কাছার মৃত্য ছয়, 

হির। বুল্বুলের দ্বারা! গৌলাম আব্ব।স্ কিরূপ অপমানিত হইয়া শতক্ষণাৎ 

প্রাণত্যাশ করে; বিদ্যোৎসাহিনী নাটাশালায় বিক্রমোর্ধশী নাটকের 
অভিনয়ের দিবস কালীগ্রসম্ম . বাবুর নিকট তিনি নিজে কিরূপ অসাধারণ 

হর্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই সকল বিষয়ের গ্রপ্প রসময় বাবু আমা" 

দিগের নিকট করিয়া থাকেন। রসময় বাঝু অতান্ত আমোদ পরায়ণ এই 
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এক দে।ষ তাঁহার আছে, কিন্তু এদিকে অত্যন্ত সাদ। অন্তঃকরণ ব্যক্তি ও 

সম্পূর্ণ রূপে নিরীহ ও সর্ব্দদ। প্রফুল্ল বদন | রসময় ব।বুর সঙ্গে আমাদগের 

মধ্যে আম।রই সিভ তাহার প্রথম আলাপ হুয়। আমার ত সকল 
সমারোহ স্থলেই য।ওয়! আছে | এই নগরের কে।ন বড় মানুষের ব।ড়ীতে 
গাঁওন। শুনিতে শীয়াছিলাম, তখায় দেখিলাম মাতায় মখমূলর তাজ 

লাল শ।ল-জৌড়া গীয়, কা'লাপেড়ে ধুতি পরা, ধুলীপুর্ণ চটি জুতা পায়, 
একটী ভাঁটো। রকম বৃদ্ধ মনুষা, তদ্দাতচিত্তে গন শুনিতেছেন। কে 
গা।ইতেছে, এই কথ। তীহ।কে জিজ্ঞ।ন) করাতে ভিনি ক্রোধ ন্বরে উত্তর 

দিলেন “ জান ন', অমুক গ।ইতেছে?৮। ত।হ।র উত্তরের ধরণে ভীছা'র 
সজীতানুরাশী অসাধারণ বোধ হইল। সকল প্রকার অসামান্য মন্ুষ্য 
আমার ভোগায সুতরাং অমি তাহার সহিত তংক্ষণ।ৎ অখল।প কবিয়। 
আম।দিগ্বোের আত্মীয় সভাতে তীহীকে লইয়। গেলাম। সেই অবপ্রি 
রসময় বাবু আ'মাদগের আত্মীয় সভাতে আনিয়। মধ্যে মধ বিশুদ্ধ 
ভীব-গর্ভ-গীত আমাদিশকে শুনাইয়া আমদগের চিত্র মে।ছিত করেন| 
যাহাতে অবিশুদ্ধ ভাব আছে এমন খী'ন আমর তাহাকে গাইতে দিই 
মা। এক দিবস কোন শীতে “রসবতী+ শব খাঁকাঁতে খজ্হৃদয় বাব 
তাঁর পরিবর্তে £গুণবতী* শব্দ ব্যবহ!র করিবার গ্রস্তব করিলেন) 

আমরা এরূপ প্রস্তাব প্রকৃত দেঁরাত্ব্য জান করিয়'ও রসময় ববুকে কষে 
রাধিবীর জন্য মকলেই তৎক্ষণ।ৎ তাহার পোরষকতা করিলাম। আঁমা- 

দিগের সঙ্গীত বিদ্যার গতি আদর আছে ইহাতে রসময় বাবু আম।- 
দ্দিখোর প্রতি বিটশষ সম্ভফ, বলেন কলিকাতায় আর আমোদ ন।ই| 

গলে কালে অনেক ওস্তাদ কলিকাঁতীয় আমিত, এক্ষণে আঁর আসে না, 
এক্ষণে সমস্ত পাড়ী খু'ঁজিলে এক জোড়া তবল। অথবা৷ একটা ভাম্বুর' 
পাওয়া ভার, কেবল টঢকাঢক্ এক্ষণে একমাত্র আমে।দ হইয়া? উঠিয়ীছে| 
রলময় বাবু আমাকে বিশেষ ভাল বাসেন। তীহধর বাড়ীতে যাঁইলে 
ততক্ষণ চীকরকে গুলকন্দ ও মৃশীন।ভী ও অন্যান্ত গশ্ধদ্রব্য সংযু্র' 
ও মৃত্তিকায় অনেক কাঁল ো1থিত তামাক স।জিয়! দিতে বলা হয়। বিশেষ 
আ'ত্ীয় ৰাতীত এ প্রকার তামাক কাহাকেও সাঁজিয়। দিতে বলেন ন।| 



আত্ীয় ঘভাঁর সভাদিগের বৃত্তান্ত । ৪৭ 

আর একটী মহাঁশয়কে আমাদের আত্মীয় সভার সভা বলিতে 
পারি কিনা সন্দেহ, যেছেতু তিনি আমাদিগের সভাঁতে চিৎ কখন 

আইসেন| তীহার তিনখাঁনি ভাড়াটীয়। বাঁটী আছে, তাহার ভাড়ার 
টাকাই তাহার জীবনোপায়। ভীহার অস্তানাদি কিছুই হয় নাই এই 
জন্ত তীছার সাংসারিক উদ্বেগ অপ্প, তাহ! নিঙ্গোল্লিখিত হেতু বশতঃ 
তাহার সম্বন্ধে নৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। তিমি সেই একমাত্র 
নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, পরমেশ্বর-পরায়ণ ও ভাছার চিন্তাতে সর্বদ। নিমগ্ন। 
ঈশ্বর বিষয়ক গ্রস্থু সর্বদা নির্জনে পাঠ করিয়া! খাঁকেন, বন্ধুদিশের সহিত 

সর্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গ ' করিয়া থাকেন ঈর্বর জ্ঞান, ঈশ্বর ধ্যান, ঈশ্বরানগ্দ 
রমপান তাহার একমাত্র কার্য । তিনি ঈশ্বরকে প্রীতি কর! যেরূপ কর্তব্য 
কর্ম জ্ঞান করেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধ্য সাধন তদ্রপ কর্তবা জ্ঞান করেন ও 
এই প্রতায়ানুমারে পরোপকারখদি সৎকীর্য্যও করেন; কিন্তু স্বীয় গ্রক্কৃতি 

বশতঃ ঈশ্বরের, প্রতি প্রীতিতে তীঁহার যেরূপ প্রব্বত্তি, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য 

সাধনে তদ্রপ নছে। তিনি সংসারাশরম পরিজ্যাগ কর! ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
বিকদ্ধ কর্ম জ্ঞান করেন। কিন্তু সংসারাঞ্রমে থাকিয়া! তিনি তদাতপ্রাণ 

ও তনম্বন্ষ। তিনি উপাসন1 সমাজের উপকার ম্বীকাঁর করেন, কিন্ত 
প্রকাশ্য স্থানে ঈশ্বরোপাসন। করিতে ক্বভাঁবতঃ অনিচ্ছু। ইহা! তিনি 

দোঁষ বলিয়। স্বীকার করেন। শুনিয়াছি যে ব্রাঙ্গবমাজের উন্নতি লাধন 

কার্যে তিনি পরম মান্ত শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান 

সহযোগী | কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু সাম্ৎংসরিক সমাজের দিবস, ব্যতীত অন্ত 
মময়ে তাহাকে সমাজে আসিতে দেখেন না| তিনি নিভৃত স্থানে অথব1 

পর্বত, বন, উপবন এতজ্রপ সুরমা স্থানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে অতাস্ত 

অভিলাধী। তিনি একবার ছিমালয়ের কোন দরীভূমি প্রদেশে ছুই বৎসর 
কাল নাকি ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিয়াছিলেন । তিনি এমত সত্যনিষ্ঠ 

যে তাহার যে কয়েকখানি ভাঁড়াটীয়া বাড়ী আছে তম্বধো বৃছত্তর বাটী- 
সন্বন্ধীর মোকদদমায় মিথা। ব্যবহার না করাতে সে বাটী হস্তান্তর হইক়াছে, 
কিন্ত ভাছাতে তিনি কিছুমাত্র বিষণ হয়েন নাই। তিনি বিষয় কর্ম করিলে 
একজন অতি বিষয়-নিপুণ-ব্যক্তি হইতে পারিতেন ও অনেক অর্থ সঞ্চয় 



৪৮, বিবিধ প্রবন্ধ । 

করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়! খাঁকেন যে; কি কীরণে বলিতে 

পারি না, সে দিকে আমার মন যায় না| তীহার একাস্ত বশম্বদ কনিষ্ঠ 

জ্রোত। তাহাকে গার্বস্থা কর্মে অনেক সাহায্য করেন। অসামান্য ঈশ্বর- 

ভক্তি প্রযুক্ত তিনি ভিন্ন মত্তাঁবলম্বী বাক্তি দ্বারাও পূজিত; অসামান্ত 

মত) পরায়ণত। জন্য বিষয়ে তীহার অনাদর থ|কিলেও বিষয়ী লোকের 

অত্যন্ত বিশ্বাস ও আদর ভাজন। তিনি মর্ত্যলে।কে আছেন কিন্ত মর্ত্য" 

লোক ডীহু।র বাসস্থান এমন বে।ধ হয় না| যদ্যপি তিনি আপনার ধর্ম 

সম/ক্ রূপে পালন করিতে সক্ষম না ছউন, কোন কোন কর্ম আপনার 

বিশ্বাসের বিপরীত প্রচলিত ধর্মানুমীরে করিয়া থ|কেন তথ।পি তাছার 

অসামান্য ঈশ্বর-ভক্ভি, সত্যনিষ্ঠা, ওদাধ্যাদি মহৎ গুণ বিবেচন। করিলে 

ইহ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি মর্ত্যলোফের শোভা সম্পাদন 
করিতেছেন | তিনি আমাদিখের আ'ত্বীয় সভাতে ক্ষচিৎ কখন আইসেন, 

কিন্ত যখনই আইসেন তখনই আমর ঈশ্বরের কথা পাঁড়ি। তিনি যখন 
ঈশ্বরের কথ! কছেন তখন বোধহয় যে মনুষা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ জীবের 
সহবাসে অ।মর কালয।পন করিতেছি । তাহার কথা শেষ হইলে পর 
দয়াল বাবু খেদ করিয়া বলেন যে চিরকীল আমি নোপাঁনে রহিলাম, 

তন্বজ্ঞান রূপ ছ।দের উপর কখন উঠিতে পারিলাম না| আর রমময় বাবু 
রামমোহন রায়ের শীত খাইয়া আমাদিশের চিত্ত অনির্বচনীয় লুখে 
মিমগ্ন করেন। 

ন্ইছারাই আমার বিশেষ মিত্র । 



আযয জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার । 

(তত্ববোধিনী পত্রিক। ভাপ্র।-১৭৮৭ শক |) 

জাতি-তত্ব অর্থাৎ যে বিষ্ঠা মমুষাজীতি লকলের উৎপত্তি ও গরঞ্পরের 

সনবন্ধ নিরূপণ করে, ও ভাষা-তত্তব অর্থাৎ যে বিদ্যা) পৃথিবীন্ত-ভাঁষা, সকলের 

উৎপত্তি ও ভাহাদের মধ্য পরস্পর অন্ধ নির্ণয় করে, অশীতি বৎসর 

পুর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে এই জুই বিষ্ঠার সমধিক চট্চ্চা ছিল বটে, কিন্ত বিজ্ঞান- 

শাস্ত্রের যেরপ শৃঙ্খল! ও যেরূপ নির্দিফট পদ্ধতি থাকা উচিত, -তাি 
কিছুই ছিল না। অশীতি বৎসর হইল জর্খন দেশে সংস্কৃত ভাষার অু- 
শীলন আরস্ত. হয়; তদধঘি ইউরোপ খণ্ডে জাতি-তত্ব ও ভাষা-তত্ব এই 
মুই বিদ্যার বিশিষ উন্নতি হইতে আরম্ভ, ছইয়াছে। ইউরোপ ও আসিয়া 
খণ্ডের প্রধান প্রধান অভ্য জাতিদিখের ভাষা সকলের মধো শবতঃ ও 

বাঁকরণতঃ সৌঁসাদৃশ্ত আছে এবং দেই সকল .ভাষা আর্ধা ভাষা! মাগে 
এক আদিম ভাষা হইতে ও সেই সকল জাতি আঁধ্য জাতি নামে. এক: 
আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই মহতী আবিক্রিয়' উননিখিত 
বিষ্ভাঘয়ের উন্নতির ফলম্ঘরপ |. রি | 

সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, রন, ফোঞ্চ, ইটাপিক, ইনালী ও 
ইউরোপের অন্থান্ত তাষা নকল এক আদিম তাঁধা' হইতে ও যে:নর্কল 
জাতির মধ্যে মেই সকল ভাষ! প্রচলিত আছে কিম্বা ছিল, সেই সধল 

জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই শুরুটা অতিশয় 
বি্ময় ও কৌতূহল জনক। এই বিষয়ে অগণ] পুস্তক প্রকাশিত, হইয়াঁছে। 
বিষয়টা, অতি বিভীর্ণ; কিন্তু তাহা যেক়গ বাহুল্য করিয়। লেখা যাইতে 
পারে তাছ। লিখিতে খেলে প্রস্তাবটী অত্স্ত দীর্ঘ :ও. নীরস বিবরণে পুর্ণ 

হইয়া উঠে, অতএব জাতি-তবুজ্ঞ ও ভাযা-উত্ঞ্জ পণ্ডিতের! এ [বিষয়ে 
যাছ। লিখিয়াছেন, তাহার সার নর্শ- অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে 

প্রবৃত্ত হইল ম। 



৫০ 

উল্লিধিত সকল ভাষার মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্ঠ প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে 
পর্যাপ্ত হইতে পারে ন।, কেবল দৃষ্টান্ত ন্বরূপ এ সকল ভাষার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান সংক্কতভাঁষার সঙ্গে অন্ত দুই একী ভাষ।র 

সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে | প্রথমতঃ অতি নিকটস্থ পাঁরসীক ভাষার সঙ্গে, 

তাঁহার পরে অতি দৃরগ্থ ইংরাঁজী ভাষার সঙ্গে সংস্কত ভাষার মাদৃশ্ব 
প্রদর্শন করিব | 

পারস্থা 

পেদর্ 

মাদর্ 
দোখ্তর্ 

ব্রাদর্ 

মেষ 
খর 
শখ 
আন্যোথ। 
হলাহল 
মেধ 
দামাদ্ 

'যোয়ান্ 
্্র 
হারম্ 

বাড 

বিবিধ প্রবন্ধ | 

২স্কৃত। 

পি 

মাতৃ 

হত 
ত্রাতৃ 

মেষ 

খর 

শীখ। 

অস্থি 

'ছলাহল 

মেধ 

জামাতৃ 

যুৰন্ 

নর 

ঘর্ম 

অপ. 

অশ্ব 

নাম 

শু 

পাদ 
বাহ 

পারস্য 

ভপিদন্্ 

অস্ত 

বুবমূ 
উর 

বাদ 

চর্খ 

তেজ 

পুর্ 

শের্ 

জান 
বার 

গাউ 
অঙ্গ্ত 

নিতাঁর। 

বাল্ 

গান্দম্ 

জগ 

মন্ল্ 
কাম 

তম্ 

হস্ত 

তপ 

অস্তি 

ভবামি 

উট 
বাত 

চক্র 

তেজদ্ 

পূর 

শিরন্ 

জানু 
ভার 

গেঃ 
অঙ্গ্স্ঠ 
তার! 

বাল 

গৌধুম 
যব 

মনন্ 

কাম 

তনু 
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পারস্য স্কৃত। পারস্য ২স্কৃত। 

নও নব আরাম আরাম 

এক এক তাৰ ভাপ 
দে! দ্বি. তেষু। তৃা 
চাঁহার্ চতুর্ বদন বদন 

গঞ্জ পঞ্চ মৃষ মৃষ 

ষষ. স্ শেগাল শ্গীল 

হপ্ত সপ অন্তর অশ্বতর 

হস্ত অফ বিস্তর বিস্তর 
দঃ দশ ভ্ঞান গান 

বিস্ত বিংশতি জঙ্গল জঙ্গল 

পোখতন্ পক্ত,ম্ দুর দুর 
দাদন্ দাতৃম্ কার কার্ধ্য 

চরিদন্ চর মন্ত মত 

দাবিদন্ ধাব রং রঙ্গ 

দরিদন্ দ্ দূ দ্বার, 
নখন্ নখ অবর্ অন্তর 

শায়া ছায়া চর্ম চরণ . 
কেরম্ কমি কর্ক কর্ক 

বীম ভীম চে 

*₹. উদ্যান। 

1 এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত অন্ত সকল ভাষার মধ্যে পারস্য ভাষার সহিত সংস্কৃত 

ভাষার সর্বাপেক্ষা অধিকতর সাদৃষ্ভ আছে।যে হেতু, হিন্দু পুরাণাদিতে এবং পারসীকদিগের ধর্ণ- 
গ্রন্থে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে পারস্ত জাতি ও হিন্দু জাতি এক জাতি ছিল ও পবস্পর পৃথক 

হইলে পরেও পারন্ত জাতির সঙ্গে হিন্দু জাতির বিলক্ষণ-আলাপ বাধহার ছিল। পাঠবাবর্গের 

নিকট প্রার্থন! যে এই প্রস্তাবের যেখানে বেখানে গারশ্য জাতি ও পারস্য ভাষ! এই ছুই বাক্য 

ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ঘেন তাহার! তাহাতে প্রাচীন পারস্য জাতি ও প্রাচীন পারন্ত ভাষা 

বুঝেন। আরবের! পারস্যু দেশ অধিকার করিলে পর পারস্য জাতি ও পারদ্য ভাষা বিকৃতহইয়া 



৫২ বিবিধ প্রবন্ধ | 

এক্ষণে কতক গুলি ইংরাজী শবের সঙ্গে নংস্কতে শব্দের সাদৃশ্য দেখান 

যাইতেছে । * টি 

ইংরাজী. (প্12119) এঙ্গেস্তাকৃসন্ সংস্কত 

ম্যান (0107) -ঁ মানব 

ফাঁদর (7৮16৮) শি পিতৃ 

গিয়াছে । যদ্দাপি উপবে দৃষ্টান্ত স্ববপ উপ্লিথিত পারমীক শব্দ নকল ব্টমান পালা ভামায় 

পাওয়। যায কিন্তু তাহা প্রাচীন পারসা ভাষার অবশেষ স্ববপ। বন্তুনান পাবরনী ভাষাৰ 
414 

অধিকাংশ শব্দ আরবী । 

ঈ যে সকল ইংবাজী শব এক্সেসাাক্সন ভাষ। ব্যতীত অন্য ভাষ! অর্থাৎ লাটিন্শ্রীক্ক গরভতি 

ভ।ষ| হইতে উত্গন্ন হইযা,ছ, সে মকল শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্ঠ আমব! এই প্রস্তাবে 

দেখাইব না; বিশুদ্ধ ইংবানী শব্দ অর্থাৎ ইংরাজী ভাষাব মুল এপ্সেপ্যাক্সন ভাম! হইতে 

উৎপন্ন শব্দেন সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃগ্ঠ দেখাইব। এঙ্গেস্যাক্সন ভাষা ব্যচীত অন্যান্য 

তাঁষেৎপন্ন ইংরাজী অনেক অনেক শব্দেব সহিত সংস্কত শের সাদৃষ্ঠট আছে বটে, কিন্তু সেই 

সকল ভাষাৰ সহিত মংস্কৃত তাষাব নাদৃশ্য দেখাইবাব সময় এ সকল শব্দ দৃষ্টান্ত স্ববগ উদ্ধত 

কর! কর্তব্য, ইংরাজী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাৰ সাদৃশ্ত দেখইতে গেলে প্রকুত ইংরাজী শব্দ 

অথাৎ এঙ্গোদ্যাকলন ভাষোৎগন্ন ইংরাজী শব্দেব সহিত সংস্কৃত শব্দেৰ সাদৃশ্য দেখান উচিত। 

এই সাদৃশ্য বিবেচনার সময় ইহা প্মবণ রাখা কর্তৃবা যে ক বর্গেৰ প্রথম চাবি বর্ণ পবস্পরেতে, 
ট বর্গের প্রথম চাবিটি বর্ণ পরম্পরেতে, ত বর্গের প্রথম চারিটি বণ' পবল্পবেতে। ট বগেব প্রথম 

চারিটি বণ“ত বর্গের প্রথম চাঁবিটি বণেতে। প বর্গের প্রথম চাবিটি বণ পরস্পবেতে, দ কাব জ 

কার্র। ম কার নকাঁবেঠর কার ল কারে এবং শকার ও ষকার সকাব ও হ কারে পরিণত হয) 

ইহ! ভ1ষা-পরিণমেব এঁক নিয়ম। এই সকল তাষা-পরিণামের নিষম তাষা-তত্বজ্ঞ পঞ্ডিত- 

দিগের গ্রন্থে বিলক্ষণ বিবৃত আছে । যেমন সকল নিয়মেই ব্যভিচাব স্থল গাছে, তেমনি 

দেই নকল নিয়মেবও বাতিচাব স্থল আছে। উল্লিখিত সাদৃষ্ঠ পর্ধযালোচন!ব সময আমাদিগের 
ইহাও (বিবেচনা কৰা কন্তবা যে এক শব্দে যে অর্থ প্রথম বুঝাইত, নেই শব্দ তাষার অবস্থা- 

স্তরে ঠিক নেই অথ টি না বুধাইয়! আর এক অর্থ বুঝাইতে পারে, যাহা প্রথম অর্থেধ নহি 

সম্পূর্ণরূপ সম্পর্বশুন্ত নহে। বঙ্গ ভাষায় ঠিংলা শব্দ ইহাব দৃষ্টাস্ত। উপবিস্থ তালিকার 

সকল ইংরাজী শব্দের এলেবাস্যাকসন প্রতিশব দেওয়। অনাবশ্থাক বিবেচনায় তাহ। দেওয় 

যায় নাই। যে সকল ইংরাজী একেব এঙ্গেবাস্যাক্পন প্রতিশব দেওয়। হইয।ছে সেই গ্রতি- 

শবগুলি দেখিলেই বোধ হইবে যে তাহা ইংরাজী শব্দ অপেক্ষা সংস্থৃত শফেব নিকট তর 
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উইর 
নকড 

 নিগেল, 

সঞিয়দ 

(08119) এঙ্গোস্তাকৃূসন সংস্কৃত 

লুক 
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(0117) ) 
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সম 

তক * 

০ উপরে লিখিত অনেক ইংরাজী শব্দ সংস্কৃত শব্ধ হইতে ভিম্ন আক।র দেখিয়া মনে সন্দেহ 

হইতে পারে ধে এরূপ [বভিম্নাকার শব্দগুলি এক মুল হইতে উৎপন্ন কিন।। কিন্তু যদি বিবে- 

চন। করা বয় ষে সং্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন অনেকগুলি বাস্তাল! শবের আকার সেই সংস্কৃত 

শব্ধ হইতে ক্ত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হুইলে এ সংখয় দূরীকৃত হইবে ॥ এরপ বাস্তাল। 

শষেোর কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। 

সংস্কৃত 

ভ্গি 

ষাঁতু 
অবগুঠন 

রহ 
বিট 
অর্গল 

বিডত্তি 
বন 
মংলা 

' স্বরট। 
ত্রোটি 

ব্ঙ্গাল। 
যোন্ 
মাসী 

- ঘোমটা 

যর 

টোঙ্গ, 
. আগড় 

ক্রোড় 7... কোল 

বিঘৎ 

. .. খাছুর 
"মাছ 

বোলতা 

ঠোট 

সংস্কৃত 

তিগ্তিড়ী 
রগ্রিত 

অদ্য 
মৃত্বিকা 
নত্তক 

পুস্তক 

পিতৃঘম। 
বন্ধ্য! 
নগ্ন 

অঙ্গন 

অরিষ্ট গৃহ 

ন্ 

বাঙ্গাল। 

তেতুল 
রাঙ্গা 

- আজ 

মাটা 
নেকড়। 

পিসী. 

বাজ। 
স্যাক্ষট! 
উঠন 

আতুড় ঘর 

আত 

সংস্কৃত 

কফোণি 
বাম 

পতঙ্গ 

মক্ষিক। 
জলৌকা 
পলাওু 

কুট্যুল 
দ|মন্ 
নত্বন 

নিম্ন 
কক 
উপবীত 

বাঙাল, 

কনুই 
বাউ 

ফড়িঙ্গ- 

মাছি 
জৌক 

পেঁয়াজ 

কুঁড়ি 
দড়ি 
নাচ 

নামে! 

খইল 
পেতা 



আর্ধ্য জাতির উত্পতি.ও বিস্তার । ৫? 

এইরণপে দেখান: বাইজে পারে: যে সংস্কৃত ভাষার লগে ইউরোগের 
অন্তান্ত ভারার. শব্দ"নাফৃশ্য ক্ষাছে ? কেবল শব-সাদৃষ্তং নছে: যাঞ্ষরহণুর 
নিয়মেরও সাদৃশ্টা আছেন) প্রুষিয়ার পুর্ব ভাগের ৩ পোলাধৈর ডানার 

সঙ্গে. প্রাচীন লাংস্কত আধার 'অত -সাদৃক্ট 'ম্নছে :'যে: -বিদি । খথেছেন 
সংন্কত ভাষ। বিলক্ষণ অবথাঞ্ি কাছেন/” তিমি অসেফ পাশ্রিমাণে আট 

দেশের শকট-চালকের. সঙ্গীত. বুঝিতে : সক্ষষ হল়্েম। . ন্চর্পোর। বিষয় 
এই যে এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত জাতিদিগোর দাক্কি-গাত'নাদেরও 
লাদৃশ্ঠ হুই একটা স্থলে “দুষ্ট, হয়| “আমাদিশের বালমধ?' দেযদতসংন্কৃত 

বাপকরপ্রের: দৃষটান্তে : সর্র্বদ। দু: হয়েম, উাছার 'নাঁষের সঙ্গে ইটালী 
দেশীয় বিখ্যাত ধর্মোপদেষ্টা . ডাঁভাটি:* মামেরসাক্পূর্ণ সাচৃন্ট আছে 
ইই-একটী বাবছার' 'সঘন্বেও। উল্লি ধিভ: জনতিদিগেরা মধ সাহৃষ্ট। গু 
হয়|. বিবাছক্লালেবর স্বোরা 'কষ্ঠাকে : অন্ুটীর” অথবা! দালা:; পরদাস) 
বিবাহ বন্ধনের: চিছ-স্রপ:-গ্রস্থি-মন্ধন প্রভৃতি" ঢু +একটীটৈবধছিক নীতি. 
উল্লিখিত সক-জাতিদিগোর মধো শরচলিত জাছছে / দেই' সকল ব্যবস্থায় 
সেম. বংশ্পোন্কব ।আরধ জাতি কিবা আরফদিহোর : সৃষ্ট কে! মুসলমান 
ধর্মরলহ্বী -ক্গ্থ -কোন;'জাতির ম্গো অধ্বা।: চীর)-'খস, মগ গস্ঠৃতি 
কোন 'ততুরানীয়, জাতির ন্ফধ্য: জুট হর মাংপা |: ইউরোপীয় )সমুদীয় 
রাজবংলে পিতা কিছ আসা; কোন: “হরকাজন 7কর্তৃর। হান্াসতইদালের 
প্রথা কাছে: এ জগ াররিচিজজলদা্িলীযা কাধে; বাঁছাঠ 

উপরে উদিধিত ফোন কোমী বীমা শর্ষের ভা ৪ দু রি তিন 
হইয়া পড়িয়াছে" ধধাআগড়] ঠোট, উরি বাহু দানার অর্ণর দিষেগাগিল 

ধুঝায় কিস্ত আজড়ী লে তাহা হুর দাবি চাচি; পে খা ভোটার 
কিব-কালাবা:ঠট সনে সর্দার রি! )বুঝার 3: ক: করলিত শ্রম! . 
হুর রি রা! শুকর বুঝায়, ৮ সৃজহ,ভূর়িহ উৎযাপন সকয প্রকার হর সান 
বুঝায়, ক্স বাঙ্গাল! ভার ঝরে. কেহল লন দর পতন বুঝায়! | 

ইটালিক, ভাষাতে « « ডাও" শবে দেব অর্থাৎ বর এবং « ডাটি ” শর্ষে দত্ত বুঝায় 

ধ ন্ডারতবর্ষের সুমলসানৈরা: অনেকেই বিগত উারা। ধরব বিয়ার কোন 
কোন হিন্দু রীতির অন্থদরণ করেন কিন্তু তাহা ডাহাদিগের শাস্ত্রে নহে।, 



৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 

এই প্রস্ত।বের প্রীথযে উল্লিখিত জাড়িদিগেরপর়ল্পর ৈকটা, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রচলিত উপন্ামাদি. দ্বারা প্রমাণীকত ছয়। ডেগ্গে্ট সাহেবের 
বায় শ্রফাশিত মর্সটেল্স' অর্থাৎ নরওয়ে) গুইডেন ও ডেম্মার্ক বাসী- 

জিবোর মধো প্রচলিত উপগ্তান-সংগ্রহ পুস্তকে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত 
উপভাল সদৃশ, অনেক'উপদ্থাল পাওয়া যায়। 

উল্লিখিত জাতি সকলের মধ্য উল্লিখিত বিষয় সকলে বিশেষতঃ ভাঘ। 

আন্থছদ্ধে 'লাদৃষ্য থাকাতে বোধ হইতেছে যেজেই মকদ জাতি এক আদিম 

জাতি.ছইতে উৎপয্ন হইয়াছে সেই আদিম. জাতি -কোন্ জাতি? ইউ- 

কোগীয় সকল জাতির মধ্যে এমত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ত্রাছ!দের 

পুর্ব গ্ুকষের) পুর্ব দিকৃ ছুইতে অর্বাৎ আনিয়। খণ্ড হইতে খামন করিয়া] 
ইউরোপে বমতি করে| যখন এক্প প্রবাদ প্রচলিত আছে তখম এমত 

বোধ ছইতে পারে যে পারদ্ত কিছ হি্দু জাতি হইতে. এ সকল জাতি 

উৎপন্ন: হইয়াছে; কিন্তু তাহা .সন্তবর্ণর নছে। যে হেতু তাছা ছইলে সেই 

সজল জাতির ভান্বার সঙ্গে পারসীক অথর। সংস্কৃত ভাষার এবং এ 

সফল জাতির, রীতি নীতির 'সঙ্গে-পারন্য অথব। হিন্দু জাতির রীতি 

পীতির, এক্ষণে, যেরুগি -সাদৃশ্ট- দৃষ্ট হয় তাছা। " অপেক্ষা অনেক 

পরিমাণে: বিকটন্তর সাদৃশ্ঠ' -দৃষ্, হইত): কিন্ত' সে রূপ সাদৃশ্য দূ 
ছখ় ম1--আতখদ পুনরায় "সেই প্রশ্ন :উদ্ধাপিত হইতেছে যে এ সকল 

জ1তি কোদ্ জাতি হইতে উৎপস্স হইয়াছে? এক্ষণে এমুদন্ধীন কর! 
যাইতেছে যে 'উল্লিখিত জাতি সকলের মথে কোন জাতির - প্রাচীন গ্রন্থে 

ভয়ের কৌদ উল্লেখ আছে কি ন11,, হিন্দুদিগর. অভি প্রাচীন শা 
খখে॥ বচক্জিতার। গপীনাদিগীকে আর্য * খলিকা ডাকিতেন। প্রাচীন 

পারমীক ধর্ধ-গ্রন্থ' জেন্গাবেন্তাভে প্রাচীন, পাঁয়সীক " জাতি « এর্ধয » 

জাতি নামে উল্লিখিত আছৈ; সেই-তর্ধা জাতিয় মী হইতে পারন্ট 
দেশের প্রক্কৃত মাম “ইরান” উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস-বেত্। 
ছেলেম্নিকস্ ও প্রাচীন এরীক কা ক্কাইলন্ পারসীকদিশকে “এরি” নামে 

* & আর্া শব্দে অভি প্রাচীন কালে ক্ষেত্র-বর্ষণকারী বুষা ইত কিন্ত তাহার গার আবহমান 

কাল সন্্ান্ত বুধাইতেছে। | | | 



আর্য জাতির, উৎপতি ও বিস্তার । ৫৯ 

উল্লেখ-বরিয়াছেন।- প্রাচীন 'পরসীক' জাতি এবং হিশ্ু জাতি খে 'এক 

জাতি ছিল। ভা প্রণচীন পন্য ভাষা ও. প্রাচীন 8 সংক্ষত।-ভাবাদ 
ত্যন্ত সেনাদৃশ্ট এবং: উপ জাতি: দ্বারা 'অম্নি- পুজা, সৌধলতার রস 

যজ্ঞে ব্যবহার ও উপবীতভ' ধারণ এবং খথেদ ও জেন্দানৈত্ত। উতক শ্চ্ে 
উল্লিখিত যম, মিশ্র গ্রভৃতি কর়েবটী দেবডারসম্গানতা দ্বারা :শ্রমান হই 
তেছে? কিন্ত প্রাচীন পারসীক: জাতির পুর্ধব পুকধের) হিঙ্সুপ্টান ছইতে 
গিয়া পারল দেশে কিছ্ব গ্রাচীৰ ছিন্দুতীতির পুর্ধ্ব পুকবেরা পাঈম্ট গেপ 

হইতে আলিয়া ভারতবর্ষে বসতি করিয়াছে. এমত বোধ হয়না ১ যেছেতু 
উভয় জাতি পারম্ত দেশ অধধ- ভারতবর্ষ । অপেক্ষা: হিমতর “দেশ " ছইতে 
আসিয়া এ এদেশে বসতি স্বর্জিয়াছে. মত বিদশনি তাছাদিশের অতান্ত 
প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থে প্রাণ হওয়া বায় 77/হিনুদিখের: শবঙ্ত্েউলিখিতা আতছ 
যে হিমালয়ের উত্তর দিকস্থ দেশ সকঙগ পুণ্য-ভুঁমি.ও দেবতা দিশোয় আবাস: 
্ান। . এ. সকল দেলের; মধো: উত্তর “কুক নামক” দেশ শরীক তুঙ্গোলি- 
বেস্তাটলেমরির গ্রন্থে উল্লিখিত আছে.) মছা'ভারত-শুভূতি " হিন্ুাজকারেরা 
এঁ' উত্তর কুককে ভীহাদিশ্লের; সময়ে আদিম" হিন্দু, রীতির: আশ্রয় ভুমি 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 1. £তোকম্ গষেম তময়ম্ :পতগ্চছিমা ই 
« শত ছিসধতু 'জীবিতবাশ্: পুর্র.১৩১ পন -আদরণ খে ১লৌষগ। কারি” 

এই..রূপ- আশীর্বাদ "বাকা ধখেদে গু, হর 1.০: এ রায় শীল 
বাকা কেবল “হিম-প্রঞান দেশের; ১লোকিদের-মকো চলিত থাকিতে 
পারে যখম/এঞ্াকার। আশীর্বাদ ভারতবর্ষের তকেনি।জেশের বা 
মণ্ডলের : অবস্থার সঙ্গে: গজ হয় মা/তখন বোধ হইতেছে: যে১খনেদ- 
রচয়িতাদিখোর-.পুর্ব পুকয়নিখোর ১ম ধোনাজই জাদীবর্ধাদতবংয়াতিডজিত 
ছিল-এবং সেই -পূর্ধ্ব-পুঁকবেরী” ভাযতবর্ম জাপেকাহিমর- দেশে বাল 

করিতেন | ভারতবর্ষে তীছাদিতোর সস্তার ব্সতি- 'করিলে: পরেও 

কিছুদিন পরাস্ত এ আশীর্বাদ বাক্য, তাহ াডিগোর, মুধো প্রচলিত, ছিল, 

তৎপরে রিলোপদশ! প্রাপ্ত হয়।...খখেমের পর রচিত আনছে, উহা 
দৃট হয় না। বেদান্ত শতপথ, বাঙ্রে উজ? আছে রবির . 

ধথেদ ১ অষ্টক। ঞলুক্ত। ১৪ খক। 



৬৪ ” "বিবিধ প্রবন্ধ । 

আছি পুকষ মনু প্যদেশ জলঘ্বারা প্রী;বিত হওয়াতে 'দৈব-বল সহকারে 

পক নৌঁকার় রশি "হইয়া! ছিমীলয়- পর্বত পার হইয়। তাছার অপর 
পার্ছের এক শের উপরিস্থ কষে" নেক. বন্ধন করিয়াছিলেন: প্লীবনের 
জল" ঘেদন, কমিয়া,.অবসিভে লাগিল, তেমনি তাহার সংঙগ সঙ্গে নেখকা 
নিশ্নে নামিতে লাগিল ;-তগপরে- তিনি গাঁরত-ক্ষেত্তে অবতীর্ণ হুইয়। তথায় 

বসতি ক্ষরিলেন।, যখন: শতখথ ব্রাহ্মণে এমত-উুলাধখ আছে যে মনু 
হিমালক় পার ছইয়। ছিলেন): * তথন' বশ্ঠতিলি 'সেই পার্ধবতের উত্তরদিক 

হইতে দক্ষিণ, দিক আসিয়! ছিলেন ই1- বল সেই 'ব্রাক্ষণঠ রচয্িতার 

অভি্রাঞ্গ। তাঁহার সঙ্গে নাই | উল্লিখিত উপন্ভাসে ভারতব্ষীয় আঁর্য্য- 

দিখে 'উজ্তর দিকস্ক গৃঁছের ল্মরপ-টিহু পরিলক্ষিত ছয় শ' | প্রাচীন 

শিখিরনীক " ধর্ম-প্রস্থেও উত্তরাঞ্চল "অতি “পবিক্র ছ ও মসুযোর আদিম 
নিবাস রলিয়া উল্লেখ আছে। . ২) ২. , ৯. 

-শানএক্ষণেঅনুসন্ধীল কর+যাইতেছে য়ে-পাশশ্য দেশ-ও ভারতবর্ষের উত্তর 
দিরুন্থ; কোন্ দেশ ুইতে' আর্থা জাতি আসিয়া এ দেশে বসতি করে। 
এ বিষয়ে ছিন্দুদিশের প্রাচীন শান্র সকদ কোন সন্বাঁদদ 'প্রদন করে না 
প্রাচীন পারনীকদ্দিগের ধর্ম-তাস্থে তাঁর ষন্বাদ, প্রাণ্ড ছওয়া যায়| 
৫খলিদান দাঁম্র ওটাচীন পংরসীক' ধর্মজগ্রস্থে প্রথম- অধ্যায়ে « ধর্মানেম্- 

নীজো:8 অর্থাৎ আর্খ/দিদের আদি: নিবাস, নামক দেশের উল্লেখ 

জাহছে।তধাক়্-দখ মাস'ঘোর শীত ও হই দাস মাক্র ও্রীন্ম খতুর প্রাহুর্ভাব | 
“ধর্মালেম্ছীক্তে। 2 বাতীত-বেদ্দিদ।দ গ্রস্থের উল্লিখিত অধ্যায়ে - উক্ত, অস্ত 

॥, দেখ. কআধীগ ভাতার, স্সধকগীবিদ্থান,ঈরাদ..ও 'পঞজীবে স্থিত $ 
হএঁ-দোনও, জী সবল দেশের মধ্যে” কোন :মা-কোন স্থানে স্থিত 

০ ৭ তো মর গিরি মতি মজার” । । তখ ্রাঙ্গণ 

বা বোধ [হইতেছে যে ভার্তব্র আর্ধ্যজাতির ৬ পরত লগাবন কিন্বা অন্ত কোন 
শঁধবক উৎপাঁত দারা দেশ 'হইতে নির্বাসিত হই তাঁরতবর্ধে আসিয়া বদতি করে। 
'"ক- পাধিদীক আবী ওঁ ভারতববীরি আর্ষোরা অন্ত দেশ হইতে আসিয়া ই এ দেশে বসতি 

কারবার ঠা ধগাদ বর্দি না থাকিত তখাপি, কেবল এই লারা ধক দেশের 
উল্লেখই তাহার নিতান্ত অকিক্ষিৎকর প্রমাণ হইস্ না। 



আর্ধা জাতির উৎগতি ও বিঝ্তার। | ৬১. 

ছিল -এমত. নিপ্চয়: হইতেছে: উল্লিখিত 'দ্েশ -মফলের ?সঙ্িছিত জ্গচ 
সেখানেদশ মাস শীত সুই মাস.যাজ 'তীম্ম 'এমন লেট একেবল বর 
যান, ও মুস্ট্যাগ্..পর্বাতের পৃশ্দিন দিক: উচ্চ উপবকা মন রই 
পারে। কাতএব:লোই সরুল.উগতাকা শী নেম্বীতে। নামক. দেহানহিয়া 
আবধারিত: হইতেছে] 'এ-চ্ছান হইতে; চআর্ধাজাতি নিকটস্থ: এগিহার! 

দেশে)* ইরানে) ভারতবর্ষে ও অন্কান্ত/দেপে.বিস্তা রিত-হইাছে ।, 

বোধ, হইতেছে যে.টরতীক: আবারও ১ছিন্ছুপার্সেরট ১কিযওকটান 
ধর্যানেস্বীল্পো।-নামক..দেশে. অথব1- পুর্বোলিখিত এরিক্ানা দেশে এরর 
বসতি করিয়া সিল সঞপরে (ধর্ঘ.. বিষয়ে কোম বিবাদ নিরন্ধন। ভাছাকা 
গৃথক হয় ও তাছাংদুর পক ভাগ. ভারতবরর্দ সা) সিয়া...9. আর এক জাগি 
গারন্য “দেশ (রিয়া! -হসভি./কগগে1:। উলিখিতও ফিকাদেহ পরী: রলার 
স্বরূপ উদ্ত-হুইতেছে ফে, প্রাচীন পারত ভাবার: ও খকে: নৈজ আরোও 

সংস্কৃত, ভাষায় ,দেক গন্দে দেবত। বুঝার এবং .্েথমোড় বায় জহর 

অর্থাৎ. অরে শবে: €দরতা /দুঝ এবং লৌবে।ভত ভাবার ০জরে 

বাঁকে দৈত্য ঘুঝায়। 
খথেছেখমন প্রমাগঞ্তাতি। হও বাজ হবে দঃ আর্য]: কাজতকর্সে 

আমিয়া পঞ্জাব ও. তৎসমিছিড় রুবজেছ:৪দরাতী। সীরতীরে লরি 
করেন। খেেছেবাস্কা/য়মুল্য লোক? চিজীবের দলগুফিছু বর্থাক্ষ সণ 
নদী পট. মনত্তী (মীর: করিইরর উল দেখ বায়ও)57সেইচ রন 
ভারতবর্ষের এ দেখার দে্ট সেরার জি জিযালরতুষি 
ছিল. হধাখেজেজওছিতগুর,, ফাজেনচরতি। চান ২০১১১০০ 
বিবাদ ঘটিবার কগ। উল্লেখ আছে।, ইয়া, 'কারর্যাকার।, কছািভ)য। 
ও কার্য ব্যবহার বিশিষ্ট বলিয়া উজ জাত ।: টাটা, কিকবণ, খোর 

ঈ শ্ীকেরা ্ বাধীন ভাতারের দক্ষিণ ভাগরক জং জকি ক্লিক 
অর্থাৎ জার্ধট: ছেসী বলিয়া, ডাকত: তাহার মাক +জেসকে “এরিরাবায শিরোতুধণ 
বলিত / 

1: এই সপ সিঙক প্রাচীন গারসীক বর্দ আসছেন 
শা রর হিন্দু নামের উপ্তি হইস্বাছে + 

দিয়া? উ্লিধিত "আছে পু 



৬২ . বিবিধ প্রবন্ধ | 

চচ্ষু ৪ আম-ম|ংস-ভোজী, ছিল / ' খখেদে উল্লেখ আছে “ মনবে -শাসদ- 

অ্রভান্ তবচং- কফমরনধর়ং-১১,%15। ইতদেব যন্ড-ছিহীন ও কঞ্চচর্ম লোক- 

দিখাকে শাসন. করিয়াুর১€সর্ধাধহূর সন্তান আর্য/দিগ্রের ) অধীন 
করিলেন,] £. ৫৫বীসৎ ক্ষেত সগ্রিভিত -স্িংতুন্ডিঃ সনত্ সুর্যযং মনদপঃ 

চিবজঠ। ৭11 ই্জ্র, ভাছার.। শ্থেতবর্থ বদ্ধুদিশীকে ক্ষেত্র দিলেন, স্বর্যা 

দিলেন ও ভাল দিলেস,+ এই. স্ফল ফ্লো।ক দ্বারা, বোধ হইতেছে যে আর্ধ/ 

লঙাছের1' বোরবর্ণ ছিচেন.ও দন্থার1 কফ পিল, 28. এবং, আশর্ষের। দম্যু- 

দেগ্রের দেগ অধিকার. করিয়, তাঁহাদের উপ্র.অ+ঘিপত্ত। স্থাপন করিয়া 

ছিলের |, এক দন্যুরা কে? বোধ হইতেছে য়ে! এক্গণকার কৌল ভীল 

শাঠতাল গুভ্ভতি ভারতবর্ষের অমভডা জংডির . পুর্ব পুকষের! দন্থ্য নামে 

ঞঁথেদে উল্লিখিত হইছে “হিন্দুদিগোর/লাজে এক 'দেশে থাকিয়াও এই 
কোগ-ভিন সাঁওতাল প্রভৃতি সভা ,জীনিদিহোর ধর্ম, র্যবহার। ভাষ। 

সঙ্ছলই হিন্দুদিদোর-. ছুইতে 'সম্পর্ণঃণে ভিন্ন 1. ধোঁধ হইতেছে জা সন্ত1- 

দৈয়া এ লসভা জাতি অকলের পুর্ব, পুযদিহৌর মধ্যে কতক লোককে 
স্রষে নিবাস ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়। পর্বত ও বনে'ক্বাশ্রর. লইতে 

বাখকরিয়াছিলেন, অর আনশি লিক্ছে দাশড১অবস্থায় অধময়ন করিয়া" 

সিবেন )- উহার গরমে শৃ্জ জাম'জত্ঃ হা] । 1:৬০ 
১4; জীর্যেরা/ক্রমে পঞ্চার ও শরজ্যতীক উপকূল :হইডে. পুর্বে ও দাকিণে 
বিজ্ভারিভ-ছইভেলগরশির্জেম / অনু সইহিতাতৈ। ছিমালয়-ও।বিষ্ধা গিরির 
মধান্থিতে। দেপীক়ে আা্ঘযা নর্থ বলিয়া উল্লেখ 'িছেজতএব) থোধ হইতেনে 

:ষৈ উর অগয়ের পুকে, আর্ম হাতা পের গঞ্জ ও সরক্মভী নদীর তীরম্ 

1১1১, খু উল ২৩৭ সুড়।7 নুহ | নুহতুক এ? শব বাবহৃত হওয়াতে বোধ 

হইতেছে, যে.জেতু আবের! জিত দহ্যর্দিগকে এক প্রকার.“ নিগর্” স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। 

1 শবগ্নেদ ১ 1: ৩৯৬ । ২ এ 

4 'ছাক্ষিপংতো গীর বরের এত লীবা বেগম কোন" বাগণ বানের উপাধি পাতুরং 
এবং এক প্রকারতহীণ জাতিকে লোকে কালী প্রজা বলিয়। ডাকে ! 

শা খঙেকতা হাটে ও দায়হই শ এবইার্জণে স্বর্ধাা অপতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

দন্যযা দাসত্ব অবস্থার পরিণত হইলে গর দাস শব ক্রয়ে তৃতা বুষাইতে লাগিল। 



আর্য জাতির:উতুপত্তি-ও বিস্তার । ৬৩ 

দেশ হইতে মধা ছিনুক্ছা সে: লিয়ার খুতিগকয়িয়ান্িলেম) কযেদান্তরত 
শতপথ ব্রাঙ্গণে উল্লেখ কাছে যোধারকতী মীর চউপকূর্গ হইভে সদালীকা 
অর্থাৎ গগুকী নদীর, .উবকুল' শর জর্মি পুজা জমশঃ প্রচারিউ ছয়: 
আর্ব সন্তানের আর্ণা বৈর্তে বাতি বায়ার পরনে গাঞ্িণাতেো ভর্েশ 
করৈন | অযোধ্যাধিপভিয়ামচঞ্জেরএসমযাধ, প্রধোপ, কারা নস 

হয় 'পরশুরাখের বার! দন তোর অন্তধর্ত কোরিকৈল্। দেশে ব্রার 
দিখের উপনিষেশ পংচ্থালগের কধা পুরাণে উল্লিখিত আছে? দার 
তোর 'সামান্ত লোকিশোর :ভাধা জইক্কিত, হইতে. লম্পার্ল- রালে দিয়? 

আশ্চর্য্যের খিষয় এই যে: ইংরাজী ওসংস্কত ভাষাতে পিতাষাভ। প্রভৃতি 
কতকগুলি বিকট/বম্প্জীয় ব্জিয5শরীকের অঙ্গ প্রতাঙ্গ” এবং” কতয়ীঁলি 
সামান্ত প্ত, দ্র আামাপ্রীর নামক: জবা, আহ্ছেকিতত গাক্ষিণা তায় 
সামান্ত লোকদিখের ভানারজাঙ্গে সপ্ত ভাবার শলের়প -সানৃস্থাগ নাই 

ইছাতে :প্রস্াণ: হইতেছে “যে মেছ/সকানসা বান 'লোক আবী-বংশ্টোস্িধ 
নছে।, 'ভাহাদিহোরই: স্ু্্ঘতনী কষ-স্ারী সিম দাক্ষিণাতা 'জিখাতিত 

ছিল, পরে বগ্ষণ গু'অন্তা নাপহঙ্গুজাডি। তথায় দিয়ানঘলভি' করেন 
: ভাঁরতবর্ম হইতে চল্তানের ওতানে জরে ভারতীয়ম্হীখপুজে 

বিস্তারিত ছয়। রজদেশীখ রবভীতুগায় বিজন সিং কোন ফী বশ 
ডাহা পিতা সিংহধাগকধৃক দেশ: হতে ািস্বত হইয়া) জর, 
অনুচর সহিত পোতারহণ অবাধ লিং দেশে উপস্থিত ছইযা তথা, 
ঘন্* অর্থাহ আদিম'নিধাদীদিশকৈ মধেগলরইকক, করিয়াদরাজযা সমাগম 
করেদ,মহধিংল সাসকাপসংহল- দেশীয় নিইভিছাসে ইহারনউচোর জহি 
বিজয়ের বংশোশশী খিিসিংছঃ হইতে সিংগ দাহমর সউওপাতি নয হে : 
বাবেল্ মৈশুব? গানীরনামকটাল টারজান কুমির ্ছীগে 
শির বনতি রিয়াল 7 মলয় নামক উপ্ীপ।র 17 বরাত, 
বন্দী নমর. দীপ বরুলে হিন্দু উপুরেনো, সর কার ছার 
অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত, ছওয়। যার. সেই হরর নগরের, : জায় রী [লি 

ল্ঙগে: ংস্কত, ভাষার: স্অন্বেক' মানু, পীর ঞলরালা স্থানের, রস্তগত, 

অনেক নার ও গ্রামের দাম সংস্কত। পূর্ব্চলগ্ছ স্বীপবাসীরা একবার 



৬৪ বিবিধ গুবন্ধ। 

জনা, কছে যে-ররিধ র্থাৎ কলে দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভাতা। 
ধর্ম-ও ব্যবস্থপলানীত'হইয়াছে 11 শধ(ম বধ -দ্বীপেই সে পকল আনীত 
হও গায়ে তথাছইতে চতুর্দিকে পরিদ্যাণ্ হইয়াছে ।. ভারতবফীর়েরা 
শন্বাচাত। প্রযু বব দ্বীপকে- প্রেঠ জান করিয়াছিলেম। প্রথম শকাঁকে 
নিতু নামক একজন জাঙ্মণ. বছুলোফ- লমভিব্যাহারে বব দ্বীপে গমন 
করেন-। +উাহছারা দ্বীপের দক্ষিণ তটে উত্তীর্ণ হইয়া £ে্ষ বামক পর্ধতণুলে 

ব্রত বগতি 'করিকাছিলেদ 1 ও পদিয়েলিকদিগের মধো অনেক স্ত্রী 
ও লিশ্ত” সিল “উলিখিত : ক্রফটী দ্বীপের 'যখে ভারতবর্ হইতে সকল 
াপেক্ষা অধিক দুর বা দ্বীপেই হিচ্পু উপমিবেশের প্রচুর মিদর্শল এপ 
হর, যাঁয়।: তথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ শুর. চারি-জাতি আছে এবং 
ছিদ্র দেখদেবীর-বিভ্তর মন্দির দু হয়| : ভাঙার ঘধযে কোন কোন মন্দিরে 
কোন প্রকার দেবদূর্তি,নাই* |, ব্রাক্মণদিখের অসাগান্থ সম্মান ও শিখা 
ঈহাখিার বিশেষ: প্রা.) সঙ্গ বর্মের সহিত বিবাঙ্ধ, গেশবধ)প্রতিষেধ, 

মৃত/পতির অনুন্মমন। মৃত-গরীর ঘাঙ্ছ, নামাবিধ ছন্দেরকাম্), বেস, রামায়ণ, 
মন্থাভারত/অক্ষাণ্ড -পুরঠগাগি প্রস্থ) সময় বিভাগ এই মকল বিষয়ে বলী 

"শ্্রীগপ হিপুগুআারতদরধীয় হিচ্ছু উত্তর লাতির। বিলক্ষণ: চ্াদৃঙা দু হয়| 
চাকার জাখলহাদ-কঝিয।বাইীলে-পর দেখা - যায় যে কার্য সপ্তানের। 

হারও দুরে 'সিরচৃড় শোয়া ছিল। । ফেকেডু, ভারতী ঘীগপুঞ্থের অবশিষ্ট 
টা কলের র গু; পুলিদীলি হীপহিকের ভি বিন দীপ ।মকলের ভাষার 
দঙ্গেন্সংক্কাহ তাবাক সীদৃষ্টা'অংপ:ব1 কায়িক) প্িরিযাণে-দৃষি। হর). এমন 
চক ারবিকার ঝা কিলিরংসী, (বন (াঅসঃন্জা দিতির ভাঘা- 
এষ ্ষভ পন্রকর পান জয়া যার:০ ভামায়পা গদাগ্য.কাতীত, অন্ত 
“বারধর, অথাণ (দারা, সন্যট হইছে, দে; আমেরিকাঁদ।হই একটি আদিম 
বজাক্তিআরা কলোনি লিক ইষালামক জাদার। স।পন!দিগীকে 

র্ ইবি পা্রিকা ও বিধিধা্ধ সংগ্রহে দু বাবু, রাঁজেবরলাল মিত্রের প্লচিত 
ধৰি ধর্মী উরি সন্ধধীয় প্রততবি। 
০১ লিজ বিধরী)ই.বে বলীদীগ্ আাজশিয়া উপবীড০ধারণ অধব। -শ্রতিমনর্তি পূ 
কিরন না৷ * 



আর্ধা জাতির, উৎপত্তি ও বিস্তার ] ৬ঃ 

ূর্ঘযবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত)ও রাহসিতোয়াপ্দাফোএক: উৎসব 
সম্পাদন করিত। তাঙাদিশের পুরোহিত: দিখের লাদ৫5অংবী।” 
ছিল। এই « অমোঁত/ শবের “সঙ্গে নংক্চত €: অমাত+ গাংজান্যা 
থাকিতে পারে। 'এই..নকল শিদর্পন; কার! ইছং সম্ভব মোহ হইতেছে 
যে আর্ধ/ সপ্ত।নের পুর্ববদক হইতে ধাইয়াব্জতি প্রাচীনকাল: কদাত়রিকীয় 

বসতি করিয়াছিল * 1. | | 
উপরে প্রাটা জর্যযদিগের বিস্তার 'বিবন্ধে বলা হইল; পক্ষলে প্রতীচা 

আর্ধ্দিখোর বিগুঁর বিষয়ে বল ছইডেছে+  ধর্ধাদেন্বীজে! দাক স্থান 
হইতে অথবা তৎসনিছিত প্রাচীন এরিক়ান। দেশ হইতে গ্রীক ও রোগাগ- 
দিখের পুর্ব পুকযেরা স্ ও ইটালীতে. পিক বলতি করে |: এ্রীক/ও 
রোমান জার্তি বাতীত ইউরোপীয়: অন্তাক প্রধান জাতি এ জান হইতে 
কাহার পর কে দিয়া ইউক্নোপ খণ্ডে খসতি: করে, 'তাছা তাখানদা গৃপ্ঠের 
পরিমাণাম্ুসায়ে নির্ণয় করা যায়|: ফেল্টিক জৈণীস্ছ ভাষা অর্থাৎ প্রাচীন 
ফাস, প্রাচীদ স্পেন প্রভৃতি দেশের এবং বর্তগাদ ওেল্স ওজানার্গোও 
দেশের এবং 'হ্ষটলাতডের ছাছলাও- প্রদেশ ও গোর ন্টেমী প্রদেশের 
ভাষ! অপেঙ্গণ টিউটাদিক জৈণীস্ ভাবা আর্ধাৎজারণ)-ডেছিলট ইডি, 
নর্উইজিয়াশ। ভউ ওরে বন্ঠাক্সন্, শামা সকলের সঙ্গে লংস্কত'তাগায় 
অধিধতপক: সাঁষঠগৃট হর). আবার সটউটখিক। জেলীগং কাযা লেক 
নৈবণিক্ জেনীগ ভাবা অর্থাত ফজিয়া, পোলা উপুর নবির। আীডাতি 
দেশের ভাষার সঙগৈ গা মার: সনির আহি নৃউঙ 1০টি 

সমু; ছাছে, ডাহা 
লসর 

পরে ৪১৮৮৮ ্ার্পূর্ পা
স পদের 

অনেকের জানুমার্িক ই অবস্ত মি পনি দিদি 
রোমান রিক্ত বলবা দি ই উতা নাধং তোর | 

পের নিকট প্রেরিউ সাধক ফর্খাউ্লেব বিয় শি রদাখেরিক | 

কথা নাশ অনয বোধহয় লা 
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লরিশেথে মেবদিগের, পুর্ধা পুফষের পৃদ্দিবীর সেই খণ্ডে গিয়া বসতি 
করে? ।এইরপে আর্থযণ জাতি' ইউরোপে বসতি করিকা তথা হইতে 

শবমেরিকায 'বিদ্তুভ+হয়ী।-. কলখম্-স্বাপা আমেরিকা! আবিস্কৃত ছইবার 
অনেক পূর্যে আর্ধামংলেত্তব অর্৪এথ) আইস্লা ত্বীপের লোকের! 
আদেরিকায় (অন্তর্দতি 'বিব্দণ্ডে”€ষাহছাকে এক্গণে-মেলেচুমেটল্ কহে 
তথায়) গিয়া বসতি করে; তত্পরে কলমস্ দ্বারা আমেরিক1 প্রকৃত 
প্রান্ত দে ক্টাবিস্কত' ছইলে- তথা -ল্পেলিল্ীর্ড)' পর্তৃগীক্ে। ইংরাজ ও ইউ- 
রোঃপর 'অন্তান্ত, আধ্য-জাতির। শিক্প1'বমতভি করে! আসর পূর্বের বলি- 

মাচ্ছি'যে প্রাচাএসর্কের। আমেরিকায় শি বসতি করিয়াছিলেন এমত 

লঙ্জব বোধ ছয়) এক্ষণে তথায়, গ্রতীচ্য আর্য) দিগের উপনিবেশের কথ! 
উধ করিলম এইরণে আধা জাতির বিস্তারের পুর্ব্ব দিকদ্থ. প্রবাছের 
মুহিজ্জ তাছাক, পশ্চিম 'দিরুদ্ছ প্রবাহের সম্মিলন করাইয়।- উক্ত বিস্তার 

বঙহহলেখটীরক দিরাস শরদান.করিলাম | : ; . 1 571 

৮) বেখান) গ্রেখাদে, আরা জাতি পিয়। কমতি করিয়াছে” টি সকল, 
সসের অরে অচুদক স্থানে আর্ধয লাম কোন ল! কোন ্সাকারে বিস্তমান 

ছিল ঃজ্জখবানআছে |” আরসেনিজ। ' সেলের ভাষায় * অরি ” শবে 
লাহধিফযেননাজদবুঝঈ।, ককেশল্াপর্ত্ধঘতে অসেটিক্ জাতি বলিয়া! এক 

জাতিগয়নতি বর, দিহৌর?গ]যার দছিত,সংশ্কত'ভাষার. সৌসামৃশ্ঠ 
জার): ভাজার আপিবরনিগ€ক ,“£রোবয়রনূ।:- জাতি বলিয়। ডাকে! 

রক লেতীবনধ উর : লিক খেল গাচপর: নাম আরিয়া:ছিল। জার্মনি 
দীী অস্তি।প্রেসীনবীর € এরাই?) মাদে এক জাতি বসতি-করিড। . কেহ 
বো হম আনুন হকতরন যে গহিন লও) দেশের নামে, উল্লিঙিত' আর্ধ্য 
শক )বারিলাণতত ছয়।-ইঠযোপ, ও: হটে 'আসিক। ১খ পুদয়ী গম 
1117 থে, আধা উল পারম্য 'দেশের প্রাচীন ধাজ। ও সন্ত্রস্ত 

রর করিতেন)... হে. সকল শরাকুত়ি, অক্ষর যুক্ত চি্রফলক 
সহটত়ি। পার ।. দেশে”: আবিস্কৃত হইয়াছে, -তাছাতে রাজ। দরায়ষ 
(কেসারল্ টপ গীলাকে'এ্য বলিয়া আখাগত করিতে দুষ্ট হয়েন। এরও 
রঙ্গ, এরিওবার্যোনিস্্। এরিওমেনিন্, এরিওমরর্স্ এই সধল প্রাচীন 



তর্য্য জাতির উৎগতি ও বিস্তার। ৬্ধ 

পারদ্য নামে এঁ জার্ধ্য, নাম )গারিলক্ষিত “হয়|: পুর্েে। উদিখ্তি/ হইয়াছে 
বেখথেদ রচনার: সময়ের হিন্দুর 'ক্াগনাদি ধক, সর্বদা" কিত 
এবং হিন্দু জার্কদিখোয়-লিবাজ ভূমিত আম আন্ত ছিন্চাক আসিল 
ছিন্ুরা থক: জনকে-'আর্বা কে মাজা শ্রীলোরকে 'জর্সি) বাজিয। দোধিস 
করিতেন / ৫ কালের রীরাস্যামী'ও মেধররেঃআর্যাটুলচ বিয়া ভা কির 
মুসলমানদিখোর "কর্তৃক ভারতবর্ষ আস্ত: আইবার আয়েক পুর্ব নই 
ক্রমে ক্রমে এই আর্য) নাম 'বিলোপদশা, প্রা ছা ৩কিন। গছ শিংদা ছি 
ণাঁত্যের কোন-কোন ব্রাঙ্গণ বংশ “আয়া +উপপাধিঃধার করেন 

এই. আকার শব্দ -ধৈ: আর্ধা লব্দের: াপজেংশ 'তাছার লন্দেছ নাই 
বাঙ্গালা আয়ী শকও সংস্কৃত আর্ধ7া! শব হই উহপয ছবরীছে 11771 
“কি প্রাচীর্ণকালে'কি অধুমান কে সফল বাদেই পৃথিবীগ ৷ পয 
আর্য জাতির পুনিথ শান প্রাণ হইয়1:আলিতেডেদ 1 বপুরাকাহলয় 

অক্ষয় কীর্তি, অধুনাতন'কালের উদ্নতিঃঅধিক পরিমাণে আরীশসমুদ্ুড়। 
পুয়াফালে তারতবর্হীয় 'আর্যের নাহ বিস্তারঅমুশীক্গন স্বায়া গান 

সিক প্রাধাগ্ত লা করিয়াছিলেন তাহীদিগোরই:নিফটি, হতে: যেই 
কালের 'এবং অধুনাতিন কালের -অঙেব: সব্ভাজাতি- দর্শন) জো হিস 
চিকিতসা শ্রুতি অনদেক.-বিষ্ঠার বীজ: এখন 'কিঃংনীতিহীর্ গান 

চুদ জীড়া র্যা: 17 খিল, কাস রক 

ক এই. এক রোখনের, রাগের শান, বিকার ধা 
আল্ন্যরউপাধধিধারী আনেক এ গ্ রি 

করিয়াছিলেন. জ্যোতিষ, 

বদের দিক পাও দা পা তীর 
আরবদের মিফটদ হইতে পু 
শরীর হিতোপদেশ «দিযে গয় ”' মায়ে ইউরোপ 
রাজার সধয়ে তাক আঁদেপে পারছ নেশা লোকে নর সা নি ১০০০ 
করিয়(:ও উল্লিধিত গলপ পুতক লইয়া যার" গারঃবশ হইতে, 
প্রচারিত ইয়।, 



৬৮ : বিবিধ প্রবন্ধ ॥ 

আর্োরা চিত্র বিষ্কা। ভাঁক্কর। বিস্তা ও গৃহনিক্াণ বিদ্যায় নৈপুণোর এবং 

কধিং- শি, ও বার্তার পরাধাষ্ঠা প্রদর্খন কছিয়াছিলেন। কালে 
ধোছদেশীর আর্বেয পৃথিবীর তৃভীয়াহশের একাংশ ত্বীয় বাহুবলে 
অধিকার ' করিয়া ভগানিপোয ' দণ্ড পর্ধাভস্থিত 'সঙ্ছানশীর ছইতে অপংখা 

অধীন: জাডিফেরাখীনিরখের বিধেষ করিয়াছিলেন। তধুনঠতন কালেও 

ধাকদেশীয়' জার্ষেক। সতাত্তা ও বুদ্ধ টনগুণ্যের আদর্শ জ্বরূপ বলিয়া 
গাগা হইগ্রীছেগ |: হতদুয কাঠ প্ৰদান ছইতৈ পারে, ইংলভীয় আর্ধোরা 
দূষণ সুদের উপর" অকাধিপত্য: করিতেছেন . এবং পৌর, বীর্ঘয। 
গীীর্ঘঢি গুতা) অবিটলিত উৎসাহ) স্থির মিষ্ঠ। ও-নিয়মপরতার দৃষ্টান্ত 
ভাঁদঞন করিতেছেদ।' জর্ন দেশীয় আর্যেদা, নাল! প্রকার বিষ! চর্চায় 
গু্ি খাসাধািণ ও জা্তর্ধয-প্রগীঢ়তা গুকাশা-করিগ়া :দিগস্তত্যাপী খাণতি 
লা ধারিতেছেন) বিশেষতঃ অধাত+বিদ্যা সংস্কার, পগেতীক্প অনু- 
সার্াদাবারা জাপমাদিঙ্টের বীর্ডৃক পরিব্ত্ত শ্বীয় জাতীয় নামের বুৎপত্তি * 
সার্থক 'করিডেছেদ। দ্ছারী; কীর্তি কেঘল আর্য জাতিদিখের অধিকার | 
গেছ গতুরমংদীয় লোখেদা উত্তত বালুকাগয় মফড়ূমি কিক তুষারারত 
শীর্ষ. হইতে” কপ্মা।ৎ " থিলিঃলত হই দুর্ণধাতের দায় পৃথিবীস্থ দেশের 
উপ লর্তিত হইয়া ডাহা ভিজ ভিজ; করতঃ সংক্রাজা গ রাজা স্থাপন 
ফাজিল কিন্ত তাহা দিখোর সংস্থাপিত লাভাজা ও রাজা সকল বিলুপ্ত 

ইইগাছে)  অথব)- জীর্ণদশ। প্রাণ্ড হইডেছেচ কিন্তু আর্ধ জাতির প্রভ। ক্ষয় 

প্রা” না-ছইরা পুর্থযান্ছের সৃর্বোর সায় জমপঃ ব্ধি পাইতেছে ; আর্ঃ 
সু খ্যাতিরবে লমন্ত দেদিনী [সদাদির্ত হইডেছে। আর্বা জাতিদিগের 
আঘাদ একটি বিশেষ $গ আছে, সাছী। জঙ জাতির নাই! আর্য জাতিরা 

সূ ইয়াক: কশ্ণিত কিমিকুম্..পক্ষীর যায় পুনরার মর+জীষদ ও নব 
মেন গাও ছয়! গ্তাকৃসনের! নর্সেমদিগের এবং আ্ীঁকের।, তুর্কদিখের 

গউরিযাি আযাদ দশ) প্রা. হইরাও গুলি, হইয়াছে | ইহাতে 
তবলা হউওছ:.যেংলাদাদের জা ডিও গুজরার এল উডি.লাভ করিবে | 

.':₹ অর্দলের পতিতের! খলেন, বর্মন নাম শর্শন শব হইতে উৎপন্গ হইয়াছে 1; : 



আর্ধ্য জাতির উঠগৃন্তিও বি্যার। ৬৯... 

এখনই তাহার পূর্বাচি্ছ সরল ছুট রইভেছে |... এখন 'ছিনলোটিডুযাত 

সভাজাতিদিণোর সহিত লমকন্জার়প সেজে সব্তর? করিকার রা জা ও 

ল্পন্দদ করিতেছে । 

ইহা অবস্থা কুত্তার সহি কার, করেও, ছটনে “রে -নীারভানীয 
আর্য; জাতিতে নব-জীবন:মঞ্চ)রের, কারগ, /টু দেশে আয় দিক, ইজাতা 

রাজপুকষদদিগের জাগসন.।.. যেই দিনকে শর আত জান করিতে ইিষে, 

যেদিন তাঁছার ভারত্বর্ষে পিখম -পেদাপএকজিল্নে 1০ -এগনোকির। সয় 

আর্ধজাতি অপেক্ষা ইংরাড জাতির. সছিত আমাদিমের নিট, মহ, 

উছাদিগেরই..হত্তে এই বৃহৎ রাজ্োর শাসনের, জার, ঈদ বাম করিত 

ছেল). সিনুযাতির: তি ;ভাহাড়িগেয়.. ছে. গর: 'করিযার অনা 

কারণ মধ্য এই,একটি কারণ -ফেডাহার উড়ে এর১বঃযতব 33 বি 

জাতি ইরা জাড়ি অপেক্ষা গ্যাটীর, 'লতএব “বেরুদিগকে জো, জনা 

ও ইংরাজদিগীকে. কনিষ্ঠ আতা ববরগঠাগ/ররিতে হইবে/ ৮ একাণে জাগি 

ভ্রাত। ছা্লাএন, জো, আাতাকে. রঙ্গ রেজাগ:+.. পায়াম ওর: ছায়ার 

উন্লিজদাধন করিতেছেন). ইংরাজ জাতীয় কেন:৪কোন+প্রধাম রকি 

এই কথা বলিয়। থাকেন।র়ে ভারতবহ়ী় দিগায়ে রক &, গমতাযটাদী। ফর 

তাহাদিগ়ের প্রতি ঈ্বরাপিত ভার. হে প্যান লোই কার গনিত, ই, 
হার খাদ সরা সম্া। “হউলইউাহারা 

পৃথিবীর পৈশধাবস্থায় 
এক নারির উপুর 

অতি শান্ত, দীর-গ্রকৃতি-ও খ্যান'
পীরারণত ০ 

অগলাচমার সর্ধরদা , * মিতুক্ত থংকিজেন 17 িতীর- গজ. কা
রবার. 

কার্ধ/-কুপল বিষ্ভচপলঙগ্ঘ
ভাব ছিলেন নি ধাথন আ

ও কর কারত 



প০ বিবিধ প্রবন্ধ । 

তেন %, কখন তখিমীদিগের বঙ্গে হু্চ'দোছম. করিতেন ", কখন. বা 

মৃগায়া করিতেন, কখন থা. সমান) ত্রীড়াতে মিযুক্ত খাকিতেন | কার্যা- 

কুশল হইলেও পিতা! তাহাকে সমধিকূ স্রেহছু করিতেন না? শাত্ত-ম্বভাৰ 

/ জে পুতটি ভাহারনপ্রিয় পুত ছিল। এবদ). কনিষ্ঠ পুভ্র মৃধায়া করিতে 
করিতে অধিকদূর-খীমন করিলে, তীছার ইচ্ছা'হইল যে তাছার ম্বদেশের 

খানে যে.পর্ধধত দূর হইতে মেথের ন্যায় দৃষট হছইত,, তাছ। উল্লঙ্ঘন করিয়। 

এক়দাস্।দেখেন যে তাছার ওগার্থে কি আছে, -এই ইচ্ছা যেমনই ভীহার 
মহ. উদিড় হইল, অমনি তাহা পূরণে ত্রবান্ হইলেন। -ক্মনেক কফে 
স্নেই পর্ব ল্লড্যর্ণ করিয়। দেখিলেন ষে.সে দিকের ভূমি মনেণহর শ্মামবর্ণ 
মবীম-তৃণাচ্ছাঙ্গিত এবং ভীহার জপ্র-ভূমি অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে উর্বর 
ওলুদৃশ্টা! তিপি স্থানের ড্ৎকর্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া! তথায় বসতি করিবার 

ইচ্ছা করিলেন|. তীছান পিতাক অনাদর এঁ ইচ্ছার পৌষকতা করিয়া- 

ছিল. দেই. স্থানে অনেকদিন, 'বসতি-করিলে পর 'নিজ-স্মভাব-ম্থলভ 
চলা গু-কৌতুহদ বশত তিনি মূলে করিলেন যে. যেখালে .তিনি-বসতি 
করিতেছেন। তাহ হইভে-দুরে 'গীদন ফারিলে বোধ,হয় ডাহা, অপেক্ষ! 

ভীক্কহীতর, দেশ 'প্রাণ্ত হইবেন | . এরুপ, ক্রমে থিসঃ পুনঃ স্থান গরিবর্ত- 
স্নের.গির তিনি মীন দেশে: ডপন্থিত কয়) দেখিলেন যে তাহ! অতি. শুন্দর 

বঙগ/টেহর। ও জাতি উচ্চ তি লিল গ্যর্িড ছারা হুশো ভিত 4. মেখামকার 
খরা শা,নির্ল .ও পেদফার; 9" ভথাকরয়গীয় প্রসরাধু আঁজল্ঘতী কল 
্হরুর, কলকল তর. এমা ছিত,হেইতেন্ে' এবং -পক্ষিগণ। নিকুটোপরি 

ল জইয়। সজীত লুধা বর্ষণ করিতেছে । তিনি দেখিলেন, গ্রীন 

জি এ নিকট কু টিপীপ-াকল 'ক্সারে/স্ুক্পোভম | তিনি 
কাকার যনো হর কাি)গপণরৎ পথ -ইজয় 'মুগ্রের জল. প্রতিবিিত 
দেরি রিহালিও নন? এমম উত্তম স্থান বির ভিনি আপনাকে 

চান হইছে যে শী, শখ জীিষসকালে জকর্ষণক্ষারী ধুবাইত.। 
৮ মিড কারা বাটন গাছীয়-ছুপ্ধ দৌহূদ' কার্য সম্পাদপ ঝরিতেন। 

ইহাতে দুৰিছ পন্ডরডি$পতি হর - 



আর্ষ্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার । ৭১ 

তাগাবান্ জ্ঞান করিয়া তথায় বসতি 'করিলেন। স্থানের নোনা ছার 
আত্মাতে প্রতিফলিত হইল তিনি সকল:একার সোদর্ষের এরপ উপ 
সক হইয়া উঠিলেন যে, সৌন্দধ্ে তিথি “জীবিত ছিলেন - এব: *সোদা্যা-়দ 
তাহার আত্মার এবকার্র আছারাসিল বলিলৈও বা 'যাইতে পাট | রই 
মৌন্দ্/সক্তি তীছার.সকল 'খার্ষে প্রকাশ পাইতে লার্দিল; বিজ্ত এপ 
সৌন্দধ্যাসক্তিরুপঙজ্গে তিমি অসাধাঁরপ, বীশক্তিট সাহস, (দৃঢ়তা ও পুকষঘ, 
সংযোগ করিয়াছিলেন |: তিমি.কবিতী, পুরণরত্ত, চিত্রবিষ্ঠা) ভাক্র' বিস্তা 
ও লঙ্গীত বিষ্ঠায় আঁ্বতীর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া জগজ্জনের' মনোরঞজগ 

করিয়াছিলেন, “বস্তর“বলের, ন্যায় কার্যকর অদ্ভুত বাগ্িতা-শক্তি সহকারে 

সমুদ্রতরজবধ অস্থির ও উত্তা গ্রজ্জা-তন্ত্র সকল খদৃচ্ছ। আমে পরিটালিত: ্ া | 

দুরস্থ রাজমুকুট' সকল কম্পিঠকরিয়াছিঙগেম, দগমিশাপ্রের প্রগাট অনুশীলন 
দ্বার? অন্তঃপ্রকূতির দিত সবল-সআাবিষ্থীত বিরিয়াছিলৈন, পথং-্ীক্ 
বাছ্বর্লে আলিয়া ও-লাফিকা খণ্ড জগ: করিয়া! লতাতার তৌতি তকধার 
প্রবাহিত ররিয়!ছিলেন। উক্ত বনিষঠ-পুরাত্ীন দেশ হইতে ইট লিদেছে 
গমন করিয়। সপ্ত পর্বতশ্থিত রোগ নানক-নগার' পতন করিলেখ। জেতে হেসে 

সমন্ত ইটালি দেশ জয় কাসিলেনচ শোধ বীর্যা পত্যামিষ্ঠতা ৩: দোগছিতোধি- 
ভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক্ধিলেন:এয়ং পখিবীর তৃতীয় অংশের রক জঞ্া 
জয় কিরিয়? ইউরোপের কব্র়!ন কলা সফলের লিয়গের পতন-কুমি-খারণ 
রাজ-নিয়গ প্রচার বঙ্গিগৌদ। ডিলিঅএইবাগেইউরে পের লাগ চোর? তগর 
করিতে করিতে ইংলগ্ডে গমন করিয়া সাহস) দ্যতাও: আধারনারেরদক্বাইর্স, | 

্য়প হইলেন, অসাধারণ াবীনতাম্পৃহ! পরর্শন করিয়া” সমস্ত” লোফিকে 
চমত্কুত করিলেন), এক, রাজা-শাসদ পাসদ-্রগালী উদ্তাবম, করিলে দ।.র্সরাজী, ও 

শাসণ-প্রগালী/ প্রজাতন্ত্র, -স্ান)তন্ ও ১৬ বহপভুতি রন 
প্রকার শাসন শ্রণালীর দোষ শূন্য কা! ছাদের কেখল- গণ গুলিধারপ 
করে। তিনি সমুজরাজ বলিয়া খ্যাত হইিদ এবং গেদিদীব্যাণী এফ 

বিশ্তীর্ঘ রাজা সংস্থাপন করিলেন, সে সরাজোরি লগে নু. পনতিত 
হয় ম1!. | রর 

ওদিকে জোষ্ঠ পুন ৮৪ জনুর্বরতা নিবন্ধন গদেগ পরিত্যাগ 



৭২. বিবিধ প্রবন্ধ ।' 

: করিতে বাধা হইয়। দেশ হইতে কিঞিতদরে ভারতবষে আধীমন' করি- 
লৈম1 : 4 অপ্পদূর আমিয়াই তিনি ঈনে 'কারলেন যে' মেক পরিশ্রম 

হইতে, এক্ষণে বিউ্োধি করি 1 ভীরিউবর্ষের ভূমির শ্বাভাবিক উর্বরত। 
তাহার বিজামাসভিয'পোধকতা করিল) তিমি আরো ধানপরায়ণ হইয়া 

উঠলেন | ' ভিপি ভারত হছতে অন্যপ্র আর খীফগ' করিলেন না; সেই 
খানেই বঙ্ছ'ছইয়। রহছিলেন |: জমে ভাঙার আলম্য বৃদ্ধি হইতে দার্গিল। 

তিনি জমে ক্ষীণ' ও অবর্মণা ইয়া পর্ডিলেন | হুর্গাস্ত নিষ্ঠুর-প্রক্কৃতি 
পোফেরা'আঁসিয়া উহার 'আবাপস্থাম বলপুর্কক আঁকার করিল এবং 

তাহার প্রতি ঘোরতর অতভ্যণচার আরস্ত করিল, এমত সময়ে তাহার কনিষ্ঠ 

" জাতীয় পিকটে অক আনর্তনাদক্সমুদ্ড্রের এ পার ছইঙে গীমদ 'করিল। সে 
উাাগাদ এই “ভাই! রগ্গা বয় )+' কমিক্ঠ আত! বুঝিতে পারিলেন 
সাংথে কে আর্তনাদ -বায়িল কিন্তু কেধল মেই আতনাদের উপর নির্ভর 
স্থানী। ভিজ যেখান হইতে তাছ। আসিয়াছিল সেখীমে আখীমদ করিলেন 
ভধধ প্রগাড়িত খাতির 'পক্রদিগাঞ্চেপরাজয় ধারিয়' তাঙছাকে আসন্ন মৃতু 
ইছতি়গা'করিপেগ 1. তিঙ্দি প্রথমে” সেই: ব্যক্িরস্জীণ শীর্ণ কলেবর 

রবির ীহার,ঝোঁঠ ভাতা থলিয় তাকে টিনিতে পাযিদেম মা কিন্ত 
রঃ এর এক খাস ভিরিিগ তখন তাছারা যে 

জনা 

উনার 5 রি রঃ আনত ও খান পরাস্ত! বিষয়ে রে 
| চ্ ন্ পন ্ রহ ক্বি চার! এরূপে 



শিক্ষিত বজবাসিগণের মধ্যে জাতীয় 
গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা 

মংস্থাপনের প্রস্বার।* 
তেরি জআক পরপর 8 উকি 

(:১৭৮৮ কে ইংরাজী ভাবাস় ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।.). 

অধুন। ইউরোপীয় জনালোক বঙগদেঞ্জে প্রবিষ হইয়া এরতঙেনীয় জর- 
স্ীণের মনকে চির নিপ্র। হইতে জাগরিত করিযাইে। বলীয় মাজে কারিকগান্ত 
আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির ম্প্নথ! সর্ধতই দৃর্টিবো ই 
হুইতেছে। : নব্য-সম্তরদাক় প্রাচীন রীতি -পঞ্ছতিতে বীতরা% হইয়া লকার. 

সংস্থরণার্থ 'একান্তি উৎসুক: হুইতেছেন। 'ইত্তিমগোই: একদল “খুধক ছিছু 
সমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন “হইতে এবং ছিল আম পর্থান্ত “পিজা 
করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছেন |” আমরা পর্ধবপুকষয দিনোর 'জিকট সইতে: 
ফে' সকল দুরীভি ও দুনীতি লাভ করিয়া স্থিভাছাওসলাছে এই-পারিতর্থীজের 
তে তে কাদির বার আশঙ্কা উপর মাতে: পক দলের 

শি সা রী 
পূর্বে এ্রায়ি এতিআঙে এক একী 

১১ রঃ চিরে 

ই প্রা হইতে সিরাজ উৎপত্তি হয়। 



৭ . বিবিধ প্রবন্ধ | 

পুনঃ প্রবর্িতর কর] বর্তরা | .কিয়ঙ্গিন গত হঈল, আমাদিখোর ভূত পুর্ব 
গহিাপ্সিত' গীবর্ণর 'জেমারেল, (সার্জন্ ঈরেন্দ' বাহান্ুর 'উত্তর পাড়ার 
ধর্জবিদ/ালয়ের বাধক গ্রণকে লক্ষা করিয়া বলেন % মবীন বঙ্গসন্ত।নের' 
প্রাচীন দিখের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় নছে” বস্তুতঃ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য । 
আঞ্জি কালি ব্যায়ণমের প্রতি ধিরাশী- এবং পুশুকাধ্যয়নের প্রতি অতিরিক্ত 

অনুরাগই ইহার কারণ।| নিব্বীর্যতা, চিরকগ্নতা অকালবার্ধকা এবং 
'অকাঁল-মৃত্যু ইহার ফল। অনেক যুবক" বিষ্যালয়ে লব্দ-প্রতিষ্ঠ হইয়া 
'ঘচিরাৎ ভমীপরখর হইয়াছেন এবং চিরজীবনের জন্য অধর্ধণা ছইয়। পড়িয়া- 

উদ জাতীয় গৌবরবেচ্ছ। সঞ্চারিণী সভা) প্রাচীন কালে বাায়ামচর্চার 
ফাতিদ/রা। পাহূর্ভাব ছিল বিশেক্পে উলেখ করিয়! ও তত্প্রমানা৭থ সংস্কৃত 
চীনা হইতে বড 'পরুল উদ্ধত করিয়া ব্যায়াম চচগার আবশাকতা বিষয়ক 
িজলেকদ। র্গভাষাক এচার করিবেন এবং, হিন্দুব্যায়াম শিক্ষার্থ 
:হটাতিঘশ্দের? গপান তাসান স্থান যে সকল বায়ামশাল। স্থাণিত হইবে 

'সটাছাততমর্ষ সাহা যা- প্রদান করিবেন। এই সভা] প্রাচীন বাঙ্গালি দিখের 
গিদজিক'গুজভাবের তৃফীভ্ত লকল ও- দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সংক্ষলন 

সারির 9 খা্সাল। পুস্তক সকল প্রকীশ করিবেন এবং বর্তমান কালীন 

হাক সী, দিখের মধ্যে যে এক্সপ উদ।ছরর্ণের অসস্ভাব নাই.তংপ্রমাণার্থ গত 
'চিটিননিযপ্রে হের সময়ের প্রেসিক্ধ সমরো সা ছী মুশ্ষেফের দৃ্টান্তের নায় 
(ইজযাজ ভিন্ডিও দৃষ্টান্ত সফল প্রদর্শন করিরেন ! এই প্রসঙ্গে বাজালি দিখের 

বত দি পুববাপেক্ষা। কতদূর মিডউ হইয়াছে, তা পুরব্বকার বাঙ্গালি 
রলীবোরন্লাায়পেক্ষা কত্ত অনার এবং অক্টুফিকর ও তাহার উতৎ্কধ সাধনের 
গিহীউেগায় কি, তহাও আত্লাচদা-কেরা আরশাক।, 
বস শোরিবেচ্ছা জক্চারিণী; সা, হিনু.জে্রতিক বিভা শিক্ষার্থ 
সিট দর্খ বেকার প্ঃযান-কারিতেদ 1." ভীতোক 'জঞাতিরই তৌর্য- 
প্রকািজিতে €5 এতলেশীয়ংশিক্ষিত দিগের িধিক]ংশ, দেশীয়) ব। ইউরো 
উিওরীরাগরে। আলোচনা করেন ঝা ই, অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় / 
হাটি যেংকিছু সঙগীতাম্রাগ, অসভ্য যাতাদিতে প্রদর্শিত হয়। 
এতদেশে 'সঙ্গীতিবিষ্ঠার় আলোচন। লাধার়ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমর! 



জাতীয় গৌরবেচ্ছা সম্মারিণী সভ] | ণ্€ 

বালাকালে দেখিয়াছি। এ বিরয়ে বর্তমান কতবিহাগণ” অভাগা মো" 
যোগী । এই সভ। একটা হিম্ছু ভৌখ্যত্রিক বিস্তালয় স্থাপন রিয়া ভাতার 
ছাত্রগীণকে এরূপ সঙ্গীত শিক্ষ/ দিরেন যস্থারা "নীতিগর্ড .উগদেশ নস" 
হয় এবং অন্তঃঠকরণে দেশছিতৈধিতা ও লমরানুরাগর-সথচর জইর্ডে, জের 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা 'সচগরিণী- সভা আক্চী ছিচ্ছু, ঃ নট 

গুতিঠিত ররিকেমন। সেখানে ভারতবর্ষ-জাত ভৈষজগা ড্েবোরগুণ, ও ভেষজ 
প্রস্তুত করণ বিদ্যা। জধীত হইথে | 'এমত অনেক.হিন্দু ওবধ আছে হন্বার। 

হরারোশীয রোগ সকল আরোগা হইয়াছে । ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে বার্তা 

হইয়। ইহার সন্তানদিশের রোগনিবারণোপযোরী ওধধ উত্পাদন করিতে 

পারেন না; এরূপ ছইলে সর্ধব্ত পরমেথরের- প্রতি অদূরদর্গিতা+লো বন্দ 
প্ী'। মেডিকেল কলেজের, কতবিষ্তয- ছাত্রের; বিশেষ আলো চল, শাহীগণ 

করিয়া! ছিন্দুউষধঘ্ধারায় ইংরাজি চিকিৎসাশাজের ভীবছি সাধঙগধরিধেধ - 
বলিয়! আমাদিখোর থে আশীছিল তাহা বিফল হইয়াছে). এই আলা -পুঃর 
করিবার মিমিত্ব.বর্তঘান সভ। সচেষ্ট হইবেন। যে বাকি ইত্রাজি-ও।নহষ্টু 

উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদ; তিনি 'প্রত্তাহিত খিঠালয়ের পেশী 

পদে নিযুক্ত হইবেন: 

জাতীয় হৌধরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার 
রে!গীয় সংস্ক উজ্ঞ.এ 

প্রচার করিবেন এবং একতা পতিত লিগের গাস্থেরটোগ্াজাহগ 
রিকি, মাহির, আক -আমািক, এ রর হা ৬ 
বিষয়ক উন্নতি যে. কিছু রিপার মারা মিশেবরাধতি রা 
হয় প্রকার আয): শুক জী 9 লতাসঙটি 
গের নদ্দা,গের প্রমান, সকলনইংরাজী ওযা 

ইউসি বাগ (িখোক' লেখনী: হইতো নি হিরডিনধাতছ। 

বন্ধ করিয়1 একাপ করিবেন. এই সভা সহী টা মিরর 

ভাবা প্রকাশিত হই । 



৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 

' লংস্কত ভাষার অসুশীলনার্থ, জাতীয় গোঁরবেচ্ছ। সঞ্চারিণী সভা 
ধতদূর সাধ্য উত্সাহুদাদ করিবেন । ইছার সভ্োর। উত্রুষ্ট সংস্কৃত পুস্তক 

মফলের প্রচার বিষয়ে ঙ্থায়ভ। করিবেন | এবিষয়ে ভীহারা বজদেশীর় 
'আাপসিয়াটিক সোনাঈটীর সছকারিত1 করিষেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-বিৎ 
পণ্ডিত দিশীকে অর্থ পারিতোধিক এবং প্রশংসাস্থচক 'পদ্রীদি প্রদ|ন 

করাখেন | 

জাতীয় 'গৌরবেচ্ছা নিন, সভীর সভভাগণের মধ্যে এই নিয়ম 
প্রচলিত থাকিবে যে তাহা।দিগের সন্তানগীণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্বে 

ধ্গব1-তাঁল করিয়া] শিক্ষ। দিতে হইবে | বাক্াল' ও ইংরাজী যুগপৎ 
লিক্গণদিলে ইংরাজীর প্রতি সমধিক মনোযোগী আবশ্যক হয় সুতরাং বাঙ্গ।লা 

লশঠের খাধাভ ঘটয়া উঠে। ইংরাজী পাঠের সোকর্যার্থেও বালাজাী 
খাখার। প্রধষ শিক্ষা) আবশ্টক। যদি কোন বালক ছয় সাত বৎসর বাঙ্গাল! 

জির। জধায়ন করিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে সে অতি সত্ব 
(রো ক্তএভা য়ায় উন্নতি দাস্ভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাছা কিছু অধ্যয়ন 
কয়েডাছার পুষ্প ভীবগ্ুছ করিতে পারে--অন/ উপায়ে সেরূপ হইবার 
সন্কাধলা মাই। ইংরাজী বিষ্তালয়ের ছ্বাত্রগীণের মধ্যে বাঙ্গাল। ছাত্ররত্তি 

পর্চা্টী 'ঘাযকের তে সর্ব পরেষ্ঠ। ইছ। পরীক্ষণন্বার1! সপ্রমাণ হছইয়াছে। 

ঈছোর়মদে কিছুমান জবদেশীনুরাখের.ভাঁব আছে, তিমি হ্বীয়সন্তানগণকে 
ইংরাজী শিখা বার পুর্বে ডা একটুকু ভালকরিয়। শিক্ষণ নাদিয়া নি- 

শিক রাকিতা পারেন না| 
এদেশীয় ক্কবিস্তাগন:কখেপকখম কালে বাঙ্গালা সহিত ইংরাজী 

খাঁর গকল, মিথ করিয়াজাজ্পাদ হইয়া) থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষা 

পতি রথে হইডেতই) জাতীকংগেিরধেচ্ছ/ লঞ্চ রিশী সস্তা ইহার নিরাকর- 

জাত চে করিখেশ 1 ঘে'ভাখ- বাজাল ধার সহজে ব্যক্ত হয় 
িটুরায়। ইংরাজীতে আকাশ করেস:/- সগিণমামক, ইংরাজী গ্রন্কর্তা 
রা গে একটী এস্তাঁব লেখেন-তাকাতে বলিয়াছেন “আমাদের 
চাবান্জান্জিিংকউ-অতি নুঙগার ভাষা, ঈং্রাজীর সহিত জর্খন ভাষার 

গতি নিকট সঙ্গ অনুরোধে হুই একটী জন্ম পক বাধার সঙ্করিতে পারি, 



জাতীয় গৌরযেচ্ছাণলফারিমী সভা । খগ 

কিন্ত যেখ'নে বিশুদ্ধ সন্থজ ইংরাজী শঙ্দের ্ারায় গষেরং- তাৰ হইতে 

পারে, সেখানে বিনি লাচীন বা করানীব কথা ব্যবহার করেন মাডৃনুয়ার 
বিষম বিদ্রোহী বলিয়া উাছাকে প্রথমে ক'লিদিয়া ভাহার.পরউছার, পরীর 
খণ্ড খণ্ড করিস কাটিয়া ফেল! উচিত“ ১ শিক্ষিদিগৌর জো 
যদি এপ্রকার স্মদেশ ভাবা নুরাগের অসুমাত্র ভাব. থকিত,ভাহাহইলে বক্তারা 

এক্ষণে কখোগকথন সময় যে প্রকার ভয়ানক অসঙ্গত-ও ম)কচি, বিফ র্ 

আচুরএ করম তখহ! কখনই করিকে। ওল -খজেরে জাম ৰ 
কোন, কেএজের-কখএ-মহে+৫য-জাটির, রাহ রিক-আহেল্এহাঞ$ঝাপ্ণু্িক 
কিছু দিম হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদা মছাত্বাদিখোর.বত্ে ঝাঙ্কালা 
ভাষার যথে্ঠ, জীবদ্ধি সাধন হইরাছে-; চারী বংশীয় দিখৌর মিকট উষ্ঠারণ 

- চিরম্মরণীয় হইয়া থাঁকিবেন |: যদি বাজাল। ভাবা সরা তাই রাও 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সর্বদ! বিশু প্রয়োগ মহকারে ০কখোপুরুখস 
দ্বারাঁয় তাহার. উন্নতি সাধন কর প্রতোক দেশছিতৈৰী, ব্যরির, র্যা? 
কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ, বিশেষ পদ ও কার্যযারায়ের গাম ও. 

কোন কোন গৃঙ্োপকর/ প্রভৃতির ন।যোয়েখ, করিতে হইলে ইয়াত পড 
অপরিহার্য, কারণ তাছাদের বাছা! নাম কিছুই নাই । এয়া ছেতে গে, 
কপোল কপ্পিত নূতন বাগাল। গ্। অথবা. অঞ্রচলিত শব্দ র্যবহার সঃ | 

কেছ আামাদিখের কথারুষিতে..থ1রিবে ন11-% কিছ যেখাযে প পলা 
ভাষায় মনের. ভাব সহজে বক্র; হয়, সেখানে, হরাজী, আব রহ 
শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অনর্জনীয় দোব। হক ডিনি মিছ ইজ) পাশ রে রি 

1 শিক্ষিত “দিখোর রর করো পারখগের ভার! সি 
সা বি. ১৩০১ এ আমর কযা রন নাঃ 

নম! করি, .ইছা জনী ওঁ জকছিনক্ষা: 'ম্ানেশের, লোক রি দি 

নিতান্ত স্বগার্থ ৩. আমাদিধেছ, 'জাডিনাযারণ সদা. আমি 

সস লন সেল হয ০০ ই নং 

. খে সকল পারা, শব. খাসা ভাবার: দাড়ি হয়! নি ৰ রিনি লাদ 

রাযি নারীর পাপ কর দে বল পারা টিন 



গা. , বিবিধ প্রবন্ধ। 

 €গ্নর কথাবার্তা, শুমিলে ইউরোলীয় কোন: ভদ্রেলো ক ছ্য নাকরিয়। খ'- 

কিতে পারেন না) আমাদিখ্বের লিখিত ভাব দৈনন্দিন উন্মতিলভ করি” 
তেছে,কিন্ত কখেগিকখনের "ভঃয।র গুতি'ক্দামাদিগের নিতাস্ত অনাদর ইছা 
অত্যন্ত ক্ষোভের বিবয়'বলিতে ছইবে। যতদিন কোন আ।তি কথে(প- 

কখন ও রচমার . অম্পুর্ণরণে উপষোনী "উন্নত ভাষার, অধিকারী না হন, 
ভিত/দ্িন"মেজ1তি উন্মতিরপথে '্রলতরেগে: অপ্রাদর হইতে পারেন ন1। 
রৈবরেও্ রি). সাহেব মান্্াজ বিশ্ববিষ্াগয়ে বক্ততা কালে বলিয়াছিলেন 
(হো দয়ণণ। ম়েপর্যস্ত জাতীয় গোবেচ্ছার' জার নাহয়, সেপর্যাস্ত কোন 
জাত জাতি-প্রতিষ্ঠালা্ভ করিবার আশা .নাই। জাতীম্ন ডাঁষ! জাতীয় 

মনোত্তির'ল্বীভাবিক মিদর্শম, ভাঙার উদ্নতি বতীত জাতীয় গৌরব সা- 
ধননের, উত্তি মত্র। কোন জাতির .উন্নতি পরীক্ষা করিতে হুইলে তদীয় 
ভাঁষ(/তাছার: $ৎকষ্ট গ্রমাণ। - অধিকন্ত কার্ধ্য কারণের পরস্পর সহকা- 
সি) কাছ,), কোন জাতির ব্ব'ভাখিক' নিয়মে ভাষোন্নত্ির উপায় করিয়। 
দী১ভাাহঈলেই তাহার গ্বাধীন চিন্তাক় উদ্মেষ হইবে এবং ক্রমে জাতীয় 

উনদিররউনির্বাপে!পযে।গী অন্ান্ত-গুগগ লমুখপন় হইবে । হে কৃতনিগ্ঠগণ! 
আন্কাাফেল ছিতৈধিতা শ্রদ্দি ককন। আপমাদিশৌর মাতৃ ভাষার 
জিরা একাধমার্ঘ 'আসগনাদিশীকে অন্ুয়োধ করিতেছি পৰিষয়ে সযুচিত 

রািনিলাজ্রা আপনাদিঠের কণ্তব্য (:1%% র 
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জাতীয় গোরষেচ্ছা 'অঞ্চারিণী সঙ1। দ্৯ 

জাতীয় গেরবেচ্ছ। পঞ্চারিণী সততার .সভাগণের? মধ্ে লাজ, কটা 
মিয়ম প্রচলিত থাকিবে... সে নিয়ম, খাই বেহায়া বাজ ভাবা 

স্প্রকে: :পৃত্রাদি কওখন।7:কোদ জোতির লোকে .লরম্পরক্কে পরে বৃষাতীয 
ভাবায় পত্র লেখেন11 ইংর়াজেরপরস্পর প্রস্পরকে কালী না'জর্দনং | 
ভাষায় পত্রাদি লেক্গেন লা1.. ভবে ' এতঙ্গেদীয় : শিক্ষিতগীণ য়ন লরণ 
ল্গরকে ইংরাজী ভাষার পত্র লিখিয়া-ফেন মাতৃভাবার আঅবনাবম। ফরেন. 
আমাদিগের ভাষা! কি এত: দীন.যে'তাঙাতে কোন: বাসতি/একখাি 
সামান্ত পজ্জ ও লিখিতে.পাঁরেন না? যেসকল -বুবক বিদ্যালয়ে বজধায়ম 
করেন অথবণ সঙ্খতি বিদ্যালয় ছাঁড়িয়াছেন ইংরাজী লিখনে নৈপুণা লাক 
নিমিত্ত .পরষ্পরেক্ক সছিত-. ইংরাজীতে-পরাদি: লেখা সাকা দিবা? পক্ষে 
নিন্দনীয় নছে বরং ভা আবশ্যক বলা যায়, কিদ্ত: বযক্কখাক্তিমিবায় 
পক্ষে, এরূপ করা উচিত গন্ধে ।/ বিখয়কার্ম ঘটিত. যে অফ পলিসি ইরাক 
জীতে লেখ। আবশ্যক) তাছাই কেবল -ইহরাজীতে লেখা কর্তা) 

যে সকল সভায় -ইংরাজদিখের : সহরনরিতার -আবগাকতা “দই বশ 
যাহার সকল সত্য বাঙ্গালী, অথর]. যুবকদিখোর১ ইংরাজী: রিখন/ও কমে” 

নৈপুগ্যলাভ বাচার উদ্দেশ্য: ময়, তাঁছার:কার্ধ/ বাঙ্গালা ভাদাকরগটুর 
করিবার জন্ত এই 'সভার. মভ্ে্া, দেশীয় লোকদিশকে পরতণকরিকে' 
'ন্ধশীল হইবেন |... যদি তাহার কষা এফিররণ। গাবর্পঘোট এব, ইউরোছনীয, 
সমাজকে: অবগীত.কয। আবন্ঠাক হয়, পেয়োজনমত- ইংরীজীতে' ভারা দু” 
বাদিত ছইতে পারে। 

“কোন শিক্ষিত বাক্তিরপহ্/হংদশীয়ংলোক'দিের জাক্ষে ইাতীতে 
বক্তা করা অথবা তাঙ্ছাদিযাংকপ্মাপারার তির কাপ ৪ 

জগত ইতরাজীতে প্রবন্ধ দিখির কাশ ফা ফেলল; ক ূ 
সাহা হ। অনেগীয় উএসাদাসিহকে চা 

ও রাজকার্ধয আলোচনা জন্য সাগপতর অথবা যে'সবন পৃ্তক উদ ই
 এ ০ ৃ 



৮* বিবিধ প্রবন্ধ । 

দেশীয় শিক্ষিত গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির ইংরাজী ভাধার পুতি এব 

অনুরাণা এবং বঙজালার প্রতি এন্সপ খিরাগ-যে, সমাজ সংস্কারক এবং সাধা- 

রণ ছিতকর বিষয়ের অ(দ্বোলন কারিণীখ ইংয়াজীতে বক্তুত1 করিতে বাধিত 

ছন, মতুর। অধিক সংখ/ক 'জ্োভা প্রাণ্ত ছদ ন।) কিন্ত আমাদিশের দেশীয় 

শিক্ষিত অ।তৃযাণ' স্ধিখেচনালাভ করিয় ক্রমশঃ এ অড্ড্যাস পরিত্যাগ 

করিব টজবশী। হইতেছে। এই প্রস্তাব লেখক তীহ্ছার মময়ে ইংরেজামু- 
করের)্রাুর্ভাব 'দেখিয়! হুঃখিত ছইতেছেম এবং মাতৃভাম় কর উন্নতি 
স।ধবের ক্টানা আদ্দোলন করিতে থিয়াও শিক্ষিত দিশীকে ইংরাজীতে 

এইজীম্ধ: লিখিয়। আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন | 
৮ /কাপ-লমাজ সংক্ষার জাতীয় আকারে পরিণত না ছইলে কোন জাতি 
ভাহ' অধলঘন: করেন ন1| জাভীয় গেরবেচ্ছা। সঞ্চারিণী সভা কোন 
সদা সংগ্ষারে ্রবর্তক বা বিশেষ স্ুযে।নী হইবেন না-_তাহ। ইহার মুখ্য 
উদ্দেশ! মছ--কিন্ত ভছো'র অনুকূলে জাতীয়ভাব রক্ষ। করিয়। সাহাযাদানে 
কিনে £ছইবেদ না|. মুষেরা, জ্বভাবতঃ, আপনাদিখের কার্ষো পোষকত। 
পীর জন ভূতকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সুতরাং গীতকীলের উদা- 
খরায়? লদাজ মংক্কারের যেরূপ সাবা ছয়, এরূপ অন্য কিছুতেই নহে। 

খোৌরেচ্ছ। :সঞ্চার়িগী মড। বাঙ্গালা, ভাবার এরণ পুস্তক সকল প্রকাশ 
করিবেরধাহ।তে ভারতবর্ষে প্রাচীন কালেস্্রী শিক্ষা,স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, . 
হটাবর দিবা, র্ণবয়সে-বিবাছ। বিধবাবিবাছ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযা প্র! 
ইতি উদার শ.সভাপ্রধ। প্রচলিত ছিল ভাছা'র দুষ্ীন্ত প্রদর্শিত হইবে! 
₹$বে নফল বিজাতীয়: প্রখাস্বারা সন্তাখাপের মধ্যে জাতীয় গোরবেচ্ছ! 

সোরিত হয) ওখকচরনের চে! করিতে হইবে /- ইউরোপীয়ের! যেমন 
লাকা 'অসা ধা প্রতিভা সম্পন্ন বাক্তিখীগের গ্মরণপর্থ সব করেন, 
নাচে টা সেইন্প করিতে সভাপ্রস্থ তিদিবেম,এ সক শিক্ষিত সম্া- 

ঙ্গ বশ নী প্রথ] প্রবর্তিত দেখিলে ভাছাতে বাধা 

হু 

তিন দেশী লোকের বার জন্য প্রস্তত করিতে হইবে তাহা 
সপ ্ 
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জাতীয় গোরবেচ্ছা সথশরিণী সভা । ৮১ 

আঁকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে 
পরম্পরে আনন্দ প্রকাশ কর1ও নববর্ষে যাহাতে পরম্পরের কুশল: হয় এড 
বাঁসন প্রকাঁশ কর! শিক্ষিত দিখের মধ্যে একটা প্রথা! হইয়া দঁড়াইয়াছে ৃ  
গঁরবেচ্ছা স্চারিণী সভা হ্জাতীয় মববর্ষের প্রধম দিন অর্থাৎ ১! 
বৈশাখে সেই আনন্দ অস্তাষণের প্র প্রবর্তিত করিতে সচেষ্ট, হইরেন। 4. 
সুরাপানের স্তায় বিষময় বিজাতীয় পথ! সকল নিৰারণীর্থ সর্বাতোভাবে 
চে! করিতে হইবে ; এবং হ্থজাতীয় প্রাচীন নুপ্রধা সকল অনা নাহয় 
তাহ্ারও উপায় করিতে ছইবে। আমাদিণের একটী দেশাচার আছে, 
ভাঁত্ দ্বিতীর়ার দিনে ভঙ্গিনীরা ভ্রাতীদিগীকে স্েছস্থচক উপটঢোকম, দিয়া 
থাকেম। পরিবর্তন-জোঁতে এরপ মনোহর প্রথাসকল যদি ভাসিয়া যায়, 
যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্থ ছইতে হইবে | -আতৃত্বিতীয়া-রীতি দি, তাহ নু 
আনুসঙ্জিক কুসংগ্কারস্থচক ক্রিয়! সকল বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত । হয় তাছা! 
হইলে কেছ তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন না। এতজ্ঞপ এখন রব 
তোভাবে রক্ষণ করা কর্তবা | স্তুল কথ এই, সভা এথমতঃ ঝি 
স্রদায়ের.. মধ্যে. বিজাতীয় .কুপরথা, মাহোতে..পরর্তিত লা, হয়, :তছিতয়ে 
সতর্ক খাকিবেন্? দ্বিতীয়তঃ. যে. সকল .রিজঞাতীয় প্রথ খারা আতর 

গেরখেজাস্ারিত হইতে পারে, তাহার চাকা দত 

রর হইবেন. চতু্থতিঃ পুরাজাছে, পতিত: প্রত টি 
সমাজ, সংদ্ারের আহাযা ককিরেজ-$- পঞ্চম ক বিগকর প্রাচীন চার 

ব্যবস্থার যাহাতে বিলুপ্ত ন! হয়) তাহার উপ অব ঝা | 
জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিদী সভা; শি্টীচার কিফিৎকর: বিষয় 

বলিয়। তাছা জাতীয় আঁকা পরিণত: 'করিজে উপেক্ষা করিবেন: না 
শিক্ষিত সমাজে ধে সকল বিদোগীয় শিষাটা; | বর্তিত হইছে, তাহা 
উঠাইযা! দেওয়া: সহজসাধ্য এবং সী মাহে? প্রণকদটক : কর্শ 

* €কোন' মমাজ সং ক্কারিনী সভায় সভা চর হইলে রী অিতাও পরিতাগ বত 

না হয়; জাতীয় গৌরবে সঞ্চারিণী সভার কোন সত্য সেরপ সভায় সভ্য হইতে পাররেন। ] 



৮২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

প্রথ! স।রতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোৌকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল 

হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, ইছ! সংক্ষত নাটকদ্বারা সপ্রম।প হয়। 
এপ্রকার প্রথা পরিতাজ্য নহে, কিন্ত ঈভ1 যতদুর পারেন জাতীয় প্রচলিত 

নমস্কার ও প্রণাম প্রথ। রক্ষ1! করিবেন | 

। শিক্ষিত জন্প্রদীয় যে প্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁছ' 

ঠিক ইউরোপীয় নছে, অতএব তগ্থিষয়ে গেধরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাকে 
চিন্তিত হইতে ছইবে না| ইহা জাতীয় অভাব পুরণৌপযোগী হইয়াছে। 

যদি ার্মাদিকে অন্তজাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমর। দাসবং করিব 
নাঁ।' আমরা নিজে আপনাদিখের পথ নিরূপণ করিব। পরিচ্ছদ বিষে 
আঁমর।' এইরূপ করিয়াছি। আ'মাদিখের জ্ত্রীজীতির পরিচ্ছদের উন্নতি 

সাধনেও আমর! এই নিষ্নমের অনুসরণ করিব | তা! ঠিক বিলাভী রকঃ 
করিলে ভ্বইবে না| 
১ খাস্ঠের বিষে উচ্চশ্রেণীস্ছ বাঙ্গালীর! যে প্রণ।লী অবলম্বন করিয়াছেন, 
তা সম্পূর্ন ইউরোপীয় নছে। এবিষয়ে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই 
ছুইয়।ছে। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশীয় দিগের পক্ষে সহা হইবার নছে। যে 
পল ব্যন্ক্রি সম্যক্রূপে ইউরোপীয় খান্ঠ ব্যবহার করিতে আরন্ত করিয়া 
ছিলেন, তাঁছাদিগ্কে অনতিকালমধ্যে পীড়াবশতঃ দেশীয় খা্য পুনঃসেবন 
কর্পিতে অধব1 অবলঘিত খান্ঠ গ্রণালীর পরিবর্তন করিতে হুইয়াছে। 
বারা কতক পরিম1ণে ইউরোপীয় আহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, 

উাঙ্থাদিখের জল) কর্তবা যে তাহ! আরও জাতীয় আকারে পরিণত 

কর। উপকারজনক | সত এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয় 
নিশির বর্তমান আগর অনেক পরিমাণে ভীহাদিশর পুর্বব পুকষদিগের 

সাজার পেক্ষ। কেন নিকষ -হইয়! পড়িয়াছে' ইছার কারণ নির্দেশ ও 
না প্রতিকারের চেষ্টা করিবেম। 
7 ২৬ সম্প্রদায় নাটকাঁভিনয়: বিষয়ে জাতীন় প্রধ। অবলঙ্বন্স করিতে 
অর করিয়াছেন অতএবশবর্তমান সভার উদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর! 

অনী্বগ্রক1বোহাইয়ের পারসিক গিথের স্তায় ইহারা কেবল ইংরাজী 
: নাটকেরঅভিন্য় করেন নাঁ, কিন্ত ইহারা ইংরাজী প্রণালী অনুসারে 



জাতীয় গৌরবেচ্ছ! সঞ্চারিণী সভা । ৮৩ 

বাঙ্গাল নাটকের অভিনয় করিস. খাকেন। এইরূপ হওয়াই বিেয়। 
জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্ত এবিষয়ে যেমন আমরা জাতীয় ভাখ 
রক্ষ1! করিয়া! উন্নতি লাভগুকরিয়াছ্ছি অন্যান্য বিষয়েও সেরূপ চেষ্টা 
কর। কর্তবা। 

আঁমাদিগের পুর্বপুকষদিগের ধর্মে অনেক সারবান্ বিষয় আছে ইছা 
প্রদর্শন করিবার জন্ত এবং শীবর্ণমেণ্টের নিকট রাজ্যুশণসন সংক্রান্ত অত্যা- 
চার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় গৌঁরবেচ্ছ1 বর্ধিত হইতে 
পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়দ্বর সংনাধন জন্চ ব্রাঙ্মপমাজ ও 
ভারতব্ষাঁয় সভা বর্তমান রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র চে আ- 

বশ্ঠুক | ধর্ম এবং রাজ্নীতি-সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় "গৌর" 
বেচ্ছ! সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিব!র এরয়োজন নাই |. . 

উপরে বাছ। লিখিত ছইল তা পরিবর্তিত হইবেন! এমত' মেঃ 

বজদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকার জাতীয় ক্মোরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভার কার্ধ্যপ্রণাশী সাধারণের বিবেচনমতে জাতীয় ভাব রঙ্গ 
করিয়া! মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইতে পারিবে |. 

এ প্রকার সভা'দ্বার যে সর্বপ্রকার জাতীয় গরবেচ্ছা পুর্ণ হইবে একসপ 
আঁশ করা যাইতে পারে. না|: যে প্রকার 'জখভীয় গৌয়বেচ্ছ! স্থার। 
জাতীয় চরিত্রের উন্নতি ছইভে পারে এবৎ দ্বারা ভবিযাতে জাতীয় 
সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে তাছাই লংবর্ধীন.ও.পোরণ কয়া &ই 
সভার প্রধান লক্ষ্য | 

প্রস্তাবিত সভা1সংস্থণপনের আন্দোলন: প্রশথয়ত: রাজধানীতে; হ্যা 

আবশ্বাক। 'সর্ধবদেশীয় মফঃচ্থলস্থ পোৌকের সকলবিধকজে রাজধানীবাসী: 
দিগের অনুবন্তী হইয়া! ধাকেন। 



বালশীকির অক্ষয় কীর্তি। 

রগাবর্তে গঙ।তীরে সীতা পরিহার নামক স্থানের নিকটে বন্ধুগণের গ্রতি উক্ত। 

১১ ই ফাল.গুগ ১৭৮৯ শক। 

( তত্ববোধিনী পত্রিক। ষ্ঠ ১৭৯* শক |) 

ব্ধুগাণ! আমর কি মনোহর স্থানে এক্ষাণে উপবিষ আছি! 

সঙ্গুখে সজ্জরনগঁণেও মনের নায় নির্মল রমণীয় প্রসন্ন গঙ্গানদী ম্দ মন্দ 
লঙরী-লীল। বিস্তার করতঃ প্রবাহিত হইতেছে । পীরে মহর্ষি বাল্সীকির 
ভতপোবধন শোভা পাইতেছে। ও দিকে যেস্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরি- 
তাণী করিয়া যান, ততস্থাম-স্ফিত মন্দির নয়নখৌচির হইতেছে । চতুর্দিকস্থ 
থান ভুতকাঁল সবন্ধীয় কত রমণীয় ভাঁবের সঙ্গে সংজড়িত রহিয়াছে। 
পির্চটশ্ছথ তলোধনে তপংদ্বাধ্যায়-নিরত মহর্ধি বালীকি খবিগশণ-সেবা 

খআমিধ্বচনীয় অতীন্জ্রিয় পরব্রশ্ষের উপাসন। ও তপশ্যা করিতেন। তিনি 

ই'তপোবনে বীর ও ককণ-রমের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক অবিনশ্বর মহাকাব্য 

রানার প্রণয়ন করিয়াছিলেন । একদ! বাল্ীীকি এই স্থানের অবিদ্বরে 

তর্ধকা নদীনভীরে ভরদ্বাজ শিষা লমভিব্যাছারে গমন করিয়াছিলেন। 
শর্ধায় অকর্দা় তীর্থ দেখিয়া আোতন্বতীর নির্মল জলে অবীহনের আয়ো- 

ন-বরিয্ন। আৃনের পুর্বে যখন নদীতীরশ্থ বিপুল বনে বিটরণ করিতে- 
চুলেম। খন চাক-দর্ঘন কথমিপুন দর্শন করিলেন ॥ এক বৈর-নিলয় 
(ধি-নাছার সগ্মুদে ক্ৌন্কীকে বাণ দ্বার! বিদ্ধ করিল--ক্রোঁ্ধী পতির 
'শার্পিতএপরিপিণত অঙ্গ মহীতলে চেউমান ঘ্েখিয়! চীৎকার করিতে 
টীগিল$' রোকস্তদীন ক্রোঁথীর বিলাপ-ধনি শ্ররণ করিয়া সর্বভূত-ছিতা- 

িিনরার সাশীর ধর্মাত্বা মছর্ষির মনে কাকর্ানরসের অঞ্চার হইল, 

কা 'প্লোকটি ভীহার মুখ ছইতৈ বিনিঃস্যত হইল «মা নিষাঁদ 

রতিষ্ঠাধত্বর্গনঃ শাম্থতীঃ নমাঃ1, বৎ -ক্রোঞ্চমিধুনীদেকমবধীঃ কাম- 

গোছিতং 11” রে বাধ! তুই চিন্নকাঁল প্রতিষ্ঠালীভ করিতে সমর্থ ছইবি 



বাল্লীকির অক্ষয় কীর্তি। ৮৫ 

ন॥ যে হেতু কামমোহিত ক্রোঁঞ্চমিথুনের একটীকে তুই বিমাশ .করিলি। 
এই অনুষ,প, ছন্দের ক্লোকটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম শ্লোক এই 
লোকটী অন্ত শ্লোক শিখাইবার পুর্বে সর্ববপরথমে আমণদিশের সন্তান, 
দিকে শিক্ষা করাই। এই ছন্দে মহর্ষি বাল্দীকি রাজ। রামচজ্ঞের জাঞ্চরধ্য | 

কীর্তি কীর্তন করিবার অভিলাষ করিলেন, তাছাতেই লোক-প্রসি্ধ-মঙ্ছাঁ, 
কাব্য রাঁমায়ণের স্্টি ছইল | তিনি এই শঙ্ছাকাবা রচন? করিয়া মহাত্মা . 

মহাভাগ নিয়তেন্ড্িয় খযিদিশকে রূপ-লক্ষণ-বিশিউ-বিনীত 'জুগ্ধর  সম্পর 
রাম-প্রতিবিহ্ব কুণী লব দ্বার1 ইহার গীন শ্রবণ করাইলেম। বখন খবিখাণ 

সুকুমার কুমারঘ্য়ের মধুর-ক-বিমিঃশ্ত্ তস্ত্রীলয়*সমন্ধিত' রাধার়ণ-গী 
শ্রবণ করিলেন; তখন তাহারা এরূপ সন্ভষট হইলেন.যে,. ফেছ. বা।-গানীয় 
কলস, কেছ বা কৃষ্ণাজিন; কেছ1 কমগুডলু, ফেছ ধা জটাবন্ধন, "ফেক 

কান্ঠ-রজ্দু, কেছ ব' যজ্ঞহব্রংাপবীষাযাগাকে উপহার অরপ - প্রদান “করিলে 
কেহ বা কেবল বর প্রদান অথব। . আস্তিবাচন ' করিলেন. র্ লেখকে গায়ক, | 

দিখীকে কত বত্মূা উপহার প্রদাম. করে, কিন্ত সরল মনে পদ /ফাজি-. 
দিখের এই সকল সামান্য উপহার তা! হইতে কত জেষ্ঠ! - প্রাঞ্জল ধুর. 
ভাষায় বিরচিত এই :মস্থাকাব্য রন আমর %1ঠ.করি। তখন আনযা/কি 

বিস্ময়-রসে মগ্রছই! রামের জঙ্গ--ভীছার শিক্ষা-দপরখ সমীপে: মি 

মাত্রের আগীমন--যজ্জ-বিঘািক, রাক্ষসদিণৌর দমনার্থ র1সরে দয়া যাবার | 
জন্য দশরথ' সমীপে বিশ্বী মিত্রের. আখলাক, কাজীরলাচন কারক 

ছাঁড়িয়! দিতে দশরখের প্রথমে অনিচ্ছা: গায়ে অন্মতি--ভাঁড়কানরসসমিখি- 

লায়. রামের প্রবেশ-সঠাহার“ধমুর্তজের রা হাতে; কি টা 
লি হয়েন তজ্ঞন্ঠ বিটা বাগ রা রা সর্ভজস্-সীরার। 

রাজো অভিবিক কারিকার জা. | রণ রা রা 1 

লতার স্যার, কী বেনী সি জজ 

বাসে | লইবার- আন্ত -যামচন্রের অনিচ্ছাপভির কউভাখী নী বা 

পতিপরাক়ণা সীতার একান্ত এতিজ্ঞা--বনে রাঁঘ/লগদণ ও সীতার শি 



৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 

শৃন্ত মনোহর জীবন নির্বাছ-_ন্র্পনখার নাপিক! চ্ছেদ--খর ও দূষণ বধ-- 

সীতাহছরণ--সীভাহরণ সময়ে প্রকৃতির মিষ্পন্দতা-_হৃদয়-ীত। সীতার জন্ত 

রামের বিলাপ--সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সন্ধি সংশস্থাপন--বালি বধ--রাঁমের 
প্রতি বালির তর্ধসন ও উপদেশ-অশোক বনে সীতার বিলাপ-_সেতু 
বঙ্ধান-স্লঙ্বণয় রামের শিবির স্থাপন--বিভীষণেপ্প সঙ্গে রামের অভেদা মৈত্রী 
সংগ্থাগন--রাম রাবণের যুদ্ধ--কুম্তকর্ণ বধ--অতিকাঁয় বধ--মফরাক্ষ বধ-_ 

বীরবাছ, বধ-- লক্ষণের শক্তিশেল-ইন্দ্রজিৎ বধ--মহীরাবণ বধ--রাঁবণ 

বধ-দন্দোদঘীর সহিভ রামের সাক্ষণৎ--বিভীষণের রধজ্যাভিষেক-_ 

সীতার উদ্ধার ও অগ্নি-পরীক্ষা-_রামের অযোৌধায় প্রতাগমন--ভরতের 
প্রভুদঘমমন-রামান্ডিষেক--সীভার বনব1স-_লব কুশের জশ্গ-_রামের সম্মুখে 
লরকুগের দ্বারা রামায়ণ গান--রামের দ্বারা লবকুশের অভিজ্ঞান--রাঁমের 

বিলাগি--নীতার পুনঃপরীক্ষা ও পাতাল গ্ীবেন্টা-লক্ষণ বর্জন--লবকুশের 
রাঁজ্যাভিষেক--রাঁমের  ন্বর্গারোছণ--এই সকল ঘটনার বিবরণ আমরা 
ঘোঁবম-্নময়ে কি উৎসাহ-প্রজ্জবলিত-চিন্তে পাঠ করিয়াছিলাম, এখনও 
আম্গাদিগের মনে তাছ। কি উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। বালীকির 
ু্ধ-র্গন শক্তি কি অন্তত! আমরা ষখন ভীছার যুহ্ধ বর্ণনা পাঁঠ করি, 

ভখম"* বৌঁধ সয় ঘেম আগর রখচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, বাঁণের সন সন শব্দ, 
, আপোর :হেধারৰ) হস্তীর বংছিত, যোদ্ধাদিখের হুঙ্কার শ্রবণ করিতেছি। 
 ফিশ্েবভঃকফণ-রস বর্ণনে বাল্মীকি অদ্বিতীয়; তিনি এবিষয়ে নিন্চয়রূপে 
কধিফুল*্রাজী' অস্ত কোন কবির স্থিত এবিবয়ে তীছা'র উপমা হয় না 

ই টনামা নিশোর অন্মুখন্থিত সীতা-পরিার স্থানে যে সকল ঘটন৷ ঘটিয়া- 

সিল; ছার- ব্ণমা চিত কি ককণ-রসের উদ্জেক করে! সে বর্ণন। 
পাঠ করি অঃ সঙরণ' কারিতে” পারি না সেই-বর্ণনার স্মরণ একে 
চোজমীদিগের মনে জাগরক আছে তাহাতে আবার খ্রই স্থান আরও 

' জাবীযীকাকারির। দিডেছে। আমি যেন সঙ্গুঙ্গে, দেখিতেছি তরণী, সীভ। 
গু লগ দলই জমে ক্রেমে এ পায়ে অনিক লাগিল ; তীহারা 
উভয়ে. অধতর্ণ-করিলেন ; দীন লক্ষ্মণ ্াছার লোকানুরাশী-প্রিয় জোচ্ঠ 
দ্র'ভাঁর মিষুর আদেশ গর্ভবতী লীতাকে কিরূপে জ্ঞাপন করিবেন, এই 



বাল্ীকির অক্ষয় কীর্তি | ৮৭ 

ভান।য় আকুল ছইয়। ভূতলে অধীর হর! পড়িলেন। পরে সীতার পুনঃ 

পুনঃ অনুরোধ বশতঃ. সেই মিঠুর আদেশ ভাছাকে একাস্ত ভগ্ন-টিতে 
জ্ঞাপন করিভে বাধ্য হুইলেন। 'আঁহা! অকল্মাৎ. পিরে বজ্রাধাতের 

নায় দুঃসহ বখন মেই আদেশ সীতা! 'শবণ করিলেন, তখন তীছাঁর “ছানয় 

বিদীর্ঘ হইয়া তিনি যে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন না; এই আংশ্চর্বা” 
আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা বলিতেছেন « আমি হুঃখেরই জন্তু ন্ট 
হইয়াছিলীম। সকলই আমার অদৃষবশভঃ ছইতোছ। বোধছর পুর্ব জঙ্গে 

কোন পতি-প্রার্ণ। স্ত্রীকে তাঙ্থার জ্বামী হইতে বিয়োজিত করিয়াছিলাম 
তজ্জন্ত আমার পতি আমাকে পরিস্ঞাগ করিয়াছেন | আমি তীক্ছার 
কি করিয়াছি যে তিনি আমাকে পরিতাগী করিলেন । আমি তে ভীঙারই, 

আর কাছাকেও জানিতাম না|. আমি বন্দি. রাজ-বংশ উদ: ধারগ এরা. 
করিতাম, তাছা স্বইলে আমি: এখনই জানবীমীরে বাঁপ- দিয়" আগার 
সকল কষ শেষ করিতাম।৮, গামি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা ফিঞিৎ 
মনের নুস্থিরতা লাভ করিয়! বলিতেছেন, «€ লক্গমণ | শ্বজজগাগচক' জমার 
প্রণাম দিয়! সকলের সম্মুখে আর্যাপুব্রকে বলিবে পতির ছিতন্সাঁধন তীর 
কর্তবা; আমি এইস্থামে বাস করিয়। ডীঙ্ছার.লোৌকাপবাদ, অবস্তা ;দুর 
করিব”. আমি যেন অস্মুখে দেখিতেছি লক্ষণ সীতাকে, প্রদক্ষিণ ও 
প্রণাম করিয়া তরণী .পুনরারোহণ করিলেন) যে.পর্য্যস্ত, ন1 উচ্থ? গরগার 

সংযোগ হইল সে পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়কে অনিমিম-লোচদে। হিরীঙপ করিতে 
লাগিলেন। আছ! রাজার বন্া ও রাজার বধু ছইয়া সীতা চিরঃজিনী 
ছিলেন; চিরছুঃখিনী সীতার দুঃখ প্মরগ করিলে-অঞচ-সম্বরণ, কর যায়| 
বাল্সীকি এই সকল 'ককণ-রসের: ব্াগার-জভুত, ববি সহকারে বর্ণনা 

করিয়াছেম।: কৰির কি আংস্তর্যাদক 87 ০পঞ্ সক্কত রর; ঃ জাতী, হই 

াছে বালীীকি পরলোক প্রাণ্ড' হাছন, নন, এএবোধ-সাইতেছে: যে 

তিনি অগ্যাপি পীয় হস্তদ্বারা এলাম গৌর বং? ছার উহার স্করিরা 

তাহাতে প্রবেশ পূর্বক তাহার “উপর গধাঠাধিপতা করিতেছেন7-কখম 

আনাদিধাকে বীর-রসে স্ফীত করিতেছে কধম, বা চক্ষে অঞ্জজল কনর 

করিতেছেন ছার মানব-ন্থভাব-জ্ঞান কি:-সসুগন্ভীর ছিল. |: দখরখের 
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 হুর্বঙলচিত্তভা, কৌশল্যার পুত্রবৎমলতা, লক্ষণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি : 
কৈকেয়ীর যোঁধম ও সৌন্দর্যমদ, মন্থুরার কৌটিল্য, সীতার পতি-পরায়ণতা, 
বালির অক্ষ মনতত্ব, লগ্রীব ও বিভীষণের মিত্র-পরায়ণতা, সীতার পতি- 
তক্তি, হনুমানের প্রড়ু-ভক্তিঃ রাবণের নিরুফট প্রব্বত্তির প্রবলতা; এই সকল 

গুণ বালীকি ফি আশ্চর্য্য রপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তীহা'র 
বর্ণিত ব্বমচন্দ্রের স্বভাব কি হাদয়-গ্রাহী ও মনোহর ! রামচন্দ্রের কেবল 

একটীগধন্র দোখ ছিল; দোষ-শন্ত মনুধা কোথায়? তিনি অত্যন্ত লোকা- 
ঝুরাযা-প্রিয "ছিলেন, কিন্তু আর সকলই ভীহার গুণ ছিল! রামচন্দ্রে 

ঈত্র-ক্ডি। শৌর্য” বীর্যয। সত্যবাদিত1, জিতেক্দিয়তা ও বাগ্িত। প্রসিদ্ধই 
আছে 'তিনি- ধীমান, ধতিমান, মীতিমান, প্রতিভা-সম্পন্ন। অদীনাত্ব। 

স্থিলেশ।' তিমি সথুদ্রের নাক গীস্তীর ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্যশীল ছিলেন। 
গিনি 'সর্ধভুত্তের ছিতসাঁধনৈ জবিশ্রাস্ত রত ধাঁকিতেন। তিনি ছুষ্টের 
দদম-. লিছেটের ধাম কার্ধা এ প্রকার স্ুচাকরূপে সম্পাদন করিয়।- 

ছিলেন) যে এখনগু কোন বাজার প্রশংসা করিতে হইলে লোকে বলে 
ধেখ্ছামকা এরাম-রাজো» বাস করিতেছি। ধার্িকের যশের জন্য ধর্ম কর্ম 

ধরেন দা কিন্তু তাছাদিগের কার্যোর খ্যাতি পৃথিবীতে চিরকাল বিষ্তাান 
খাকেন,, ্ভ সহ বৎলর ছইল রামচন্জ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্ত 
আ্ঠপি শীছার খাতি অবনিষগ্ডলে' দেদীপামীন রছিয়াছে। কবির 
কর্তিত অবিনগ্বর |' উপধর্শ-পরার়ণ লোকে বাঁল্লীকিকে কয় জন অমর 
মগুষোর' মধো াঁগ্য করে| বস্ততঃ উপধর্ধ দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি নে 

টি আর এক দৃষ্টিতে তিনি চিরজীি /-ভিনি যলংস্মধাপানে চিরভীবি | 
কাই ধরাধ হইতেছে. যে ভিসি, এইরূপ অমরত্কে প্রত্যাশা/করিয়াছিলেন ; 

ভিডিপি গিয়াছেন ঘেষাধৎ 'হরিক্ি.ও সরিৎ' মহীতলে' স্থিতি করিবে 
জাধ াদাযদ-কার লোকে ধজারিত ধারিবে। » ভীঙার এই প্রত্যাশা 
কর্থরাধূর্দাল হইবে মা; বাধিত প্দীয়ি ও) পরে জিগ্বাতী-ংঅব মিমশুলে স্মিতি 

করিবে-ভাবিছ বাসী কিশ্দিরি-সনভৃভা রাধ-লাগীরদীধিনী রামার়গ-রূপ মহা 
রদী-মর্তাজোকে বিস্তমান খাকিরা কাঁবাডূষদ পথিত্র ও উর্ববর কয়তঃ প্রাবা- 
ছিড' হইবে। ইংরাজী লভাতা লজ পরিমাঁণে ভারতবর্ষে প্রচারিত 



জাতিভেদ বিষয়ে বর্তষান.আন্দোলন। ৮৯ 

হউক ন1 ফেন তথাপি বাল্গীকির খ্যাতি কখনই বিলে!পশাশ!: শা হইছে 
না। বরং ভারতবর্থ অপেক্ষা ইউরোপ খণ্ডে তিমি জকৃত হতেন, 
উত্তরোত্তর আর অধিক 'আদৃত হইতে খাঁকিবেন।. 

জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোল্পুন। 

(তত্ধাবোধিনী, পঞ্জিকা, আবাই:১+৯৬ দক ) | 

প্রাচীন হিলদুশান্্র সকল অনুলন্ধীন করিলে দেখা ' বা যেওধ্জাধ 
ভারতবর্ষে জাতিখিভেদ বধশখাত সিল: লা, 'রাবসায়-ও উদ্িজগত িজ 
এবং পরে 'বংশগীত: হইলেও ' চরিত্রানুসারে ব্যক্তির -উর্নতিনবা 'অরনাতি 
হইত। তন্ববোধিনী পর্তিকার পূর্ব পুর্ব্ব লংখাণয় এই. সিফাতের মাপ 
প্রদর্শিত হইয়াছে ।* -ইখন জাভিবিভেদ: সম্পূ্ণরপে : যংগদাতদ হইল 
তখন তাহ! হুইনে মানা অমিষ্' উৎপন্ন হইতে লানিদ):: 'সেই/জ্রল 
অনিঠের প্রতি লোকে বিয়ন্ত, হই! তাছা'র প্রতিকারের নিশি চেটাদিউ 
হুইল |  জীতিবিডেদ প্রথা অসাধারণ টা পু. চা সা্পগার 
টন 7৬ পমাজ। সাক নু বের নিকট হইত এস: জাত 

জাতিভেদ প্রথা নিরব ল. টিতে রি কারনে! ৰা কারণ | 



৯০. বিবিধ গ্রবন্ধ |: 

ইচ্ছার কখন যুজী করিতে হয় নাই। এক্ষণে এই অত্যন্ত বলবান শত্রর 

সঙ্গে উহার দ্বিলক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে । এই সংগ্রামের ফল কিরূপ 

 ঈড়ান। তাহা এক্সাগে ল্প্টরূপে স্থির করিয়া বল। যাইতে পারে না। 

এইরগ কোধ হইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষ! জাতিভেদ গ্রথাকে একেবারে 

দির্স,ল করিতে না পাঁকক; তাহার বর্তমান আকার অনেক পরিমাণে 

পরিবর্তিত করিবে? মন্দেহছ নাই। 

জাতিভেদ প্রথ। লইয়া এক্চণে হিম্দুসমাজে মছ। আন্দোলন চলিতেছে । 

কফেছ কে উহ্বাকে একেবারে উঠাইয়া! দিতে চান; কেন্ছ কেহু উহ্থাতে 

বিমা পরিবর্তন সঙ করিতে পারেন না; আবার কেছ কেহ উহু! 

রাখিতে চান, কিন্তু উহার বর্তমান আকার পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক। 
ধাই-ডিফ মতের, গুতেযক মতাবলম্বী ব্যক্তির তর্কের সময় যে থে যুক্তি 

বদর করেদস এটার দিছে 'বিরৃত হইতেছে, তাহার মধ্যে কৌন্ মতটি 
খিকতর বুক্ষিতু্ত। তাহা! পণঠকরর্গ অনায়াসে স্থির করিতে পাঁরিবেন। 
|গঙ্থীন্থারা বর্তমান জাভিভেদ গ্রথাতে বিল্দুমাত্র পরিবর্তন চান মণ, 

বকা সিন যুদ্কি এই যে পিতৃ - পিতামহ যাহ? করিয়। গিয়াছেন। তাহ! 
িড়ুমত্র 'পরিবর্তম করা উচিড হয় না। সামাজিক রীতি যদি পুনঃ 

শুতঃগারিয্তর,.কর। ঘাঁয়, তাহা। হইলে লে1কসমাজে অতাস্ত বিশৃগ্বল 

ঘটিরগঞ্ধ রাহান।;  অতএন পিতৃ পিতামহ যা করিয় শিয়াছেন, তাহাতে 

খনন গাকাই-বর্তব্য। পরিবর্তনের আত আমাদিগকে কোথায় লয় 

বামে, তাহার, স্থিরতা নাই) অতএব পুরাতন প্রণা পরিবর্তন কর! 
লিন |. :7:.1 : 5 

রা টি নিবাস দিতে' ভ্ায়। তাছাদিশখের 

ইক্িণএই। বে) উশ্বররখনলন্্ অচুক/র পিত। কবস্মপ)' তখন তাহারা দকলে 
জারযািররলাত। । ফাভএব একজুলের পক্ষে আর একজনকে, লিরু$ জাতীয় 
ববি ডগ) -ক। তাস, কাকার + এক কাজ শোশিত সকলেরই শিরাতে 
ফানাবিকরিইভেছেন এক) প্রক্ষার : দাদসিক বি লকফলেরই অন্তরে - কার্শঃ 
করিকেছে,($১একজন মনুষ! অরু'একজদকে 'ীদ বলিয়া বিবেচন1 কর! 
নুগখনই -তাছর...ণক্ষে উচিত ছয় ল।। নিক্উ জাতীয় বাকি উপযুক্ত 



জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন । ৯ 
ছলে জাতিতভেদ শখ! ভাঁছার উন্নতির লখে নানা প্রতিবন্ধক নিল 
করে। জাভিভেদ প্রথ। অন্তজাতীল়্ খাতির সহিত ভোগায়তা সকাল 
ও তন্নিবন্ধান -সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করিয়া দেশের উয়তিয পক্ষে -খিলক্বাণ 
ব্যাঘাত দেয়।. মনের :মিল: ছইলেও জাঁতিতেদ প্রথা দিন 'লোঁকে 
পরম্পর আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়- না, ইহ! অপ্প আলুখৈর ! কী 
নছে। যে পর্যন্ত না জাতিভেদ প্রত্া ভারতবর্ষ হইতে উদ্মুলিত ছয়) 
সে পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন 'প্রকার উপ্নতি ছইবার সস্তাগন। মাছি ? 

যাছার। জাভিভেদ প্রথ। রাখিতে চাছেন কিন্ত পরিবর্তিত আকারে 

রাখিতে চাছেন, ভীছার। বলেন যে জাতিভেদ প্রথণ থাকলেই যে: তির 

ভিষ্ন জাতীয় বাক্তিদিগের মধ্যে পরজ্পর:ভোজাগ্সতা ও'যধুে যা ধাঁকেনা 
এমত নছে) পুর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদ: ছিনা অথচ সনু ধারা, 
ভিন্নদেশীয় ও ভিম্জাতীয় ব্যক্তি দিদোর সত" পরঙ্গর-: (তোজ্যালইতি 
ছিল। পুর্বে ভারতবর্ষে যেরূপ. জাতিবিভেদ-ছিল)' হেইয়প: জা তিথি 
পুনঃ প্রবন্তিত.কর1-বর্তব্য ; জাতিবিন্ডেদ একেবায়ে-উঠাইয়ী- দেওয়ান 
নহে, বন্ততঃ উহ একেবারে উঠাইয়াদিবায়'উপায়ও, নাই7১জাভিবিতেধ 
মনের প্রক্কৃতিগত ; সকল মনুষ্য সমান রছে |: কেহ: দরিজ,-বেছাত্ধনী, 
কেছ বিদ্বান কেছ মুর্খ 1. .এইরপ;-গ্রোতে? চিরকালই থাকিবে )+জাতি-. 

বিভেদ: প্রথা কোন” না কোল, আরারে,লোয়ুনমাজে .অরন্ঠ চিরকাল 

বিদ্কমান, থাকিবে |. : বর্ধমান. জাতিবিদেদ.গুধা'উঠাইয়া দাও) ব্সারওঞক 
প্রকার 'জাভিবিভেদ - প্রথা 'অ+লিয়া 'তহাক্ক চ্যান: আধিকীর: করিখেগ 

ভারতবর্ষে মেরপ জাতিদিভেদ প্রথ। গুচলিত- আছে, লেইরপ। সথাহানইউ- 
রোপ ধণ্ডে প্রভলিত মাই বটে, কিন তারও ক! কারংজাতিকিতে। 
প্রথ বিদ্যার, আছে: তথা ধনী-গরককাড়ি9১দহিজপারচরা্ানাডিন 
এই হই. জারি সখযো-গরসগরণআারা বীর বামান ।খাদিদরগন 
যখল জডতিচেদ প্রথা, চিল বৌ মারিযাডেদিসাগানা কাকিখ্য ধন 
ভারতবর্মে -পুর্বকালের জীবিত? গাজী বাল, ্ ভি 
জাতিবিতেগ ধা পুনঃ প্রবর্তিত কর! কর্তধট বুক: অবধ পাকার জাতি, 
বিভেদ'অপেক্ষা নিষ্কউসদুলক জাতি বিডি ভাখা ভারতবর্ষ বধিধার, 



৯২ বিবিধ প্রবন্ধ | 

করিবে! পুর্বকালে ভারতবর্ষে জাতি বংশগত ছিল; কিন্তু যিদি শুর 
বংলোদ্তব হইয়া ধার্টিকঃ সচ্চরিত্র ও বিদ্বান ছইতেন, তিনি ত্রাহ্ষণত্ব প্রাপ্ত 
স্বইতেন ; যিনি ব্রান্মণ কুলোস্চব হইয়া? অধার্থিক, অসচ্চরিত্র ও মৃর্ধ হছইতেন, 

(তিনি শূকর পণ্ড হুইতেন | এই গা দ্বার ধর্ম ও বিস্তাকে বিশেষ 
উতলা প্রদান ফর! হইত | এই-প্প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল কিন্ত 
এব য়ে সম্পূরপরণে ছয় নাই। এমন কি, আমাদিখ্র এক পুকষ কি 
চুই গুকষগুর্ঘ্বে পান দোষ অথবা পরদারাভিগমন জগ্ত লোকে জাত্যন্তরিত 
ওগাওষ্ঞের হইত | পুর্বে ক্ত অতি গাচীনকালের লুপ্রথ। পুর্ণ আকারে 
পূঠত গরগরিতাছইলে লৌকমমাজে প্রভূত উপকার সাঁধম হইবার সন্তাবন।। 
'্ণেলীত়ি রাজা থাকিলে এ প্রকার সংপ্রথা পুনঃ গ্রচলনে বিশিষ্ট সাছায্য 

প্রাপ্তি হওয়াফাইতণ কিন্ত যখন.ন্বদেশীয় 'রাঁজ। নাই, তখন ধনী, মানী 
উবিষ্বান সফলের একভ্রিত হইয়া এই বিষয় সম্পীদদন করা কর্তব্য । জাতি- 
(েগপ্রণ] উজ প্রকারে শিক্টের পালম ও. ভুফের দমন করিয়! লোক 
পদভেয় বিশেষ উপীকারী হয়| জাঁতিভেদ গর! কেবল ধর্ম ও বিষ্াকে 
উঠছি: আদাম পূর্বক লোরুমমাজের উপকার লাথন করে এমত নহে 
ছে বুদ্ধিমান রকি প্রবাছ রঙ্গ] রুরিপ্প] আর এক প্রকারেও লোক 
বাকের উপকার সাধন” করে|. . দেশে বুদ্ধিমান, ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষিত 
না হালে, সাছার অমঙ্গলের সন্ভাবন।। এক্ষণে ইউরেশপ খণ্ডের কোন কোন 
দেছে, বিশেষ পুদ্ধিমাণ ব্যজির অভাব জন্ত লোকে আঙ্ষেপ করিয়া 

খটকা । বাম্টদ -লাছের প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের! 
গেসে ভার মৌচগ অন্ত গুছ্িমাস গুকষের সহিত ' বুদ্ধিমতী স্ত্রী- 
লো? দিষাছ দেয়] £বর্চবা7- তান হইলে ' ডাহাদিগের সম্তানত 
বঞিদাসইনো।ত এই, প্রকারে কুছিমান বাতি পর দেশে চিরকাল 
ঈ্ী হইকে। ' উল্লিখিড পরিতেয়া ইউরোপাখণ্েএইদ্ধপ প্রথা প্রবর্তিত 
দাবনা ন্তাব বান়্েদ, কিন্ত আযাদিগের, ফেঁপে এই, শ্রধা, অনেকদিন 

হাতি পেন হে বুদ্ধিদাঘ। ভাঙার সঙ্গে্ধ দাইং। খিশ্ববিষ্ঞালয়ের 'পরী- 
(কাতর ছারদিণোর মধ্যে অত জাতীয় ছাঁজ অপেক্ষ। ব্রাঙগণ,কায়স্থ ও 



জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন । ৯৩ 

বৈষ্ত কুলোত্ভব ছাত্রই অধিক-।- জাজিতেদ প্রথা বুদ্ধিমান..বাকি গোর 
প্রবাহ দেশে রক্ষণ করিয়। লোকসমাজের, মজলসাধন করে £.ধাবং ইজি হর্স 

প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম ও বিস্তাঁকে উৎসঃ প্রদান পুর্ব্ক লোক্সমাজের 

চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ নিবারণ ও ধর্থোন্নতি সাধনের বিশেষ মিহক়ারী, রী হর 

জাঁতি বংশগত হইবে অথচ শিক্কট জাতীয় বাক্তি. জানী ৪ ধার্সিক, ছচ্্ায় 
উৎ্ক্কষ্ট জাতিতে উন্নত ছুইবে এবং উৎকট জাতীয়, ব্যক্তি কাধার্শিক, রী 
মুর্খ হইলে স্ল।তি হইতে. ভধঃপাঁতিত -হুঈবে,. এইরপ ব্ীজি- প্রিহলিত 

খাঁকিলে জাঁতিবিভ্ডেদ প্রথার..ম্লোষ মিবারিতুইয়। তাহা, হই ওজর 
শুভফল, উৎপর -হুইকে। জাতিবিভেদ -শ্রথ। রাখ, উনি, কিং রী 
জাতিভেদ .. প্রথার :. কিছুমান, সংস্কার আবশ্যক, নাই... কার গামা 
সায় দিতে পারি মা 1. পিভ্ পিডামছের পুতি, কাস পুজার, 
লোকসমাজের মজরকর+ কিন্ত. যদি 'তাছ। উদতি এব? সা রন য় 
প্রতিবন্ক হয়, তাহ হইলে: তাহ মঙ্গজরর, মে. মাত না [রে 
সংস্কারের: প্রস্তাব . করিতেছি, তাচ্ছাকে' সংক্ষা় বলা; স্বায়ংরী। ঃ ড 

পি পিতামছের তি অন্ধ পু, ?রয়নিগনের..খ। (8র5/খারিড 
ক্র! মাত্র ।. 
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অপ হি পথ 09 সি 

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টে।পাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত «। প্রতিধ্বনি ” 

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়|) 

সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্ধ্বে বজদেশের বর্তমীন অবস্থার বিষয় চিন্তা 

করিতেছিলাম | ভাবিতেছিল'ম যে আমাদের বর্তমান শাসন কর্তার 

উত্তম রুপে দেশ শাসন করিতেছেন, বহুল পরিমাণে আমাদিগের উপ- 

কার সাধন করিতেছেন, তাঁছারা আমাদিগের অতি কৃতজ্ঞতার পাত্র; 

কিন তজ্জন্ত চির পরাধীনতা কি বাঞ্চনীয় হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে বঙ্গের পুর্ব মহিমা মনে স্মরণ হুইল | বিশেষতঃ বঙ্গের 
সেই কালের ছবি মনে উন্জ্বলরূপে প্রতিভাত হুল; যখন দেবপাললেব 

গ্রস্তৃতি পাল বংশীয় সত্্াটের। তিব্বত ছইতে কর্ণ।ট পর্ধ্যস্ত জয় পতাকা 

উদ্ডীম করিয়াছিলেন । এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে নিগ্রাদেবীর কোমল 

শৃঙ্খলে আমার শরীর ক্রমে বন্দীভুত হইল। নিদ্রাযোথে এক আশ্চর্য 

স্বপ্র দেখিলাম ; যাহা দেখিলাম তাহা পাঠকবর্থকে নিম্গে জ্ঞাপন 

করিতেছি। 

বোধ হুইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজের] তথা হইতে চলিয়। 

গিরাছেন। “বজদেশ ব্বাধীন হইবার কয়েক ব্সরের মধ্যেই এমন ন্ুসভা 
'ছইয়ছে যে, পুর্ধে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর 

ংলগড বজদেশ হারাঁইবার সময় যে গরকার সভা ছিল তাহাই রহিয়াছে । 

বঙ্গদেশ এইরূপ সভা অবস্থ।য় উত্তীর্ঘ হইলে পর বাঙ্গালীরা অর্ণপোত 
আরোহন? ুর্ব্বক ইংলগু গমন করিয়। ইং জয় করিলেন। ইংলণড জয়ের 

পর বঙ্গরাজ ইংলগুকে একজন বাঙ্গালী বাইস্রয়ের ( 16০70 )অধীনে 
স্থাপন. করিলেন। 

কিছুদিন.পরে আমি বিলাত গমন করিলাম এবং দেখিলাম যে ইংলগ 

বাঙ্গালীদের অধীমে থাকিয়া আর এক মুত্তি ধারগ করিয়াছে] কলেজ, 
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স্কুলে ইংরাজীভাষ। শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্ত প্রধানত বাজাল। ও 

সংস্কতের আলোচনা হুইতেছে। অক্স.ফোডের অধ্যাপকের বিজন 

দিশীকে রীতি নীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শক মনে করিয়া! তষরের, জোড় 

পরিধান পূর্বক টিকি রাখিয়া! শন্বুকের নম্যাধার হইতে নম্য লইয়া! সংস্কৃত 
শাস্ত্র হাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। ইংরাজী দর্শন অপেক্ষা! সংস্কত দর্শন 

শ্রেষ্ঠ স্ঞান করিয়া! লোকে তাহ! অধারন করিতেছে এবং অফ্টাদশ পুরাণ 

৪ উপপুরাণ হইতে পুরারত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল প্রকার তন্বই মম্থুম 

করিয়া লইতেছে। সিবালিয়র্ বুন্সেন বলিয়াছিলেন যে, হিচ্দুদিগের 
পুরাণ ছইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তন্ত্র উদ্ধার কর! যাইতে পারে, 
সে মকঙগ তত্বরূপূকাকারে সেই সকল গ্রন্থে অবস্থিতি করিতেছে এক্ষণে সকলে 

বুন্সেন মছোদয়ের কথার যথার্থ ভাব উপলন্িকরিতেছেম। ভাঙ্গার! 

বিন্ময় প্রকাশ করিতেছে ষে, লোকে পুর্ব এ সকল গ্রস্থৃকে কেধল বণ্পনা- 
সম্ভৃত উপন্থান কেন মনে করিত লোকে ইংরাজীভীব। অপেক্ষণ বাঙ্গালা 
ভাষায় কবিত। রচন। শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া এ ভাষায় কবিতা রচন!' 

করিতেছে । বিষ্াপতি, কবিকস্কণ গরভূৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের :শরস্থ 
কলেজে ও ক্কুলে অধীত হইতেছে এবং বাঙ্গালাভাষায় কোম কোন 

ইতরাজ শিক্ষক সেই সকল গ্রস্থের কি (100) ওুকাশ করিতেছেন। 

ইংলগ্ডের আচার ব্যবহারের ও অনেক পরিবর্তন দেখিলাম । সংহত পাজ্ে 

টউদ্তিজভোজন ও মগ্যপান হইতে বিরতির গুণ 'কীর্ভত আছে। সেই 

গুণ বর্ণন পাঠ করিয়া ইংলগ্ডের অন্্রান্ত লোকে মাংস তঙ্গণ “ও মন্তপাঁন 

একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাজালী নির্জে- 
তার৷ মাছ ও পা1ট। খাইয়া থাফেন-ইছ। দেখিয়া: মাংসের মধ্য, কেবলগাতর 

পট! ও মাছ খাইতেছেন। পলীগ্রামের কোন কোর্ন -চধ্য  ইংলণের 
সমান রীতি গৌমাংস ভক্ষণ হইতে কোনসতে বিরত. হইতে না 'পারিয়া 
গোপনে গৌহুতা। করিয়া গোমাংস. ভক্ষণ করিতেছে। গোপনে 
গোহুত/ার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বাইস্রয় এক এদেশ গুচার. করিয়াছেন 
যে, ইংলণ্ডে মে শৌহত্যা করিবে তাকে শক্ত নাজ। দেওয়। বাইবে। 
দেখিলাধ ইংরাজ বিজ।ননিৎ পণ্ডিতের গে!মাংল - ভক্ষণের অনিষ্ট ও 
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অপেক্ষাককত মাছ ও পাঁট। ভক্ষণের ইষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন লেকে 

ইংরাজী পিকেল্ (19) ও সাঁল্ (8৪০৪) পরিত্যাগ করিয়া আবের 

আচার ও কামুন্দি বিলক্ষণ প্রি জ্ঞান করিয়। খাইতেছে ও গ্রতিবসরে 

আঁবের আচার ও কান্ুন্দি ব্গদেশ ছইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলগডে রগ নি 

হইতেছে? এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পঞ্চজারে কই গতি 

ধ্দর তৈল, ও লবণে সংরক্ষিত হুইয়। বিলাত যাইতেছে ও.সভাদেশের 

মাছ বলিয়। আদরে রক্ষিত হইতেছে 

/'*"আন্তগন্ত বাঙ্গাল! বাঙনের মধ্যে লুক্তনী, চড়চড়ি ও ফুলবড়ি ভাজার 

অধিকতর "আদর দেখিলাম | তৈলমর্দন শ্ত্রীক্ম প্রধান দেশেই ইফকর, 

কিন্ত দেখিলাম অনেক সাঁছেৰ তৈলমর্দন আরম্ত করিয়াছেন, ও এই রীতি 

অবলঙ্বণ জ্বন্ত লর্ড মনবড্ডো (1,070 11001)000০ ) % কে প্রশংস। করিতে- 

ছেন ও স্তাঙ্থাকে ভীহার কালের অগ্রবর্তী পুকষ ছিলেন বলিয়া! জ্ঞান 

করিতেছেন | আও দেখিলাম, তীহ্ছার। চুরটু পরিত্যাণ করিয়া! হুকায় 
জামীক খাইতে আরম করিয়াছেন। লোকের পরিচ্ছদেরও অনেক পরি- 

র্তম দেখিলাম 1 দেখিলাম ইংলগ্ড শীত দেশ হইলেও অধিকাংশ লোক 
ধুতি চাদর ও'পিরান পরিধান করিতেছেন। তাহা'দিখের বিলক্ষণ কফ 
ছইজেছে,' শীতে ছিছি করিতেছেন; কিন্ত তথাপি এইরূপ পরিচ্ছদ 
অমত্য পত্রিচ্ছদ আন করিয়া তৎপরিধানে বিরত হইতেছ্েন না। যখন 

আমি স্মরণ রুরিলাম থে, বন্গদেশে পরাধীনতার কালে সাহেবি পরিচ্ছদ 

গিরিখান শ্ত্ীন্ব-প্রধান ৰলদেশে কউকর জানিয়াও কোন কোন বাঙ্গীলী 
টটাছ। পরিধান করিতেম তখন আমি ইছাতে আন্চর্য্য ছইলণম না| দেি- 

গা বিবিদিগীকে আর বাছিরে ধাইতে দেওয়ণ হয় না, তীছার। সাঁটী পরি- 
ধান করিয়া অন্তঃপুয়ৈ বসিয়া আছৈন | ভীহাঁর! গাউন অপেক্ষা সাঁডীকে 

দৌন্সর্ধ্য সাধক জ্ঞান:করিতেছেম। ইংলগু ধখন গ্বাধীন,দেশ ছিল, তখনও 
৬৯41 ১ 

৷ 1 ৮*" পভ মনবডূড়ো অষ্টাদশ শতীর্বীতে জীবিত ছিলেন। "তিনি দর্শনশাসে বিলক্ষণ -পারদশা 
ছিলেন ।” 'ভিনি তৈল সর্দম কারয়া এলোগায়ে বেড়ীইতেন; বলিতেন, ইহাতে শরীর তাল 
থকে ' বছুষ্য বান হইতে উৎপন্ন এইমত্ত তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করেন। 
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সকল লোকে স্ত্রীদিখোর অতিরিক্ত স্বাধীনতায় বিরক্ত ছিলেম। এক্ষণে 
ভারা ভাছাদিশের অন্তঃপুরবাসের.. সম্পূর্ণ উপকারিত্ব উপলব্ধি 
করিতেছেন। | 

দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং পল্ঠী- 

গ্রামের যে সকল চধ্য তাছ! অবলম্বন করে মাই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা 

গ্রামা ( 798০9 ) এই উপাধি গ্রদান করিয়াছেন পুর্যে ইংলগডের শ্বাধী- 

নতা কালে ধনমূলক জাতিবিভেদ ছিল, এক্ষণে দেখিলাম জ্ঞান ও খর্ব 

মূলক জাতিভেদ হইয়াছে |. কতকগুলি লোক কেবল ভ্ঞান ও ধর্মচর্্চায় 
নিযুক্ত আছেন, তাছাদিখকে বঙ্গরাজ উপবীত প্রদান করিক়। শ্বেতদ্বীপী- 
ব্রাহ্মণ * এই আখার এক নৃতন শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ হ্ষ্টি করিয়াছেন। আরও 
দেখিলাম, লোকে মৃতদেহ সমাধি দেওয়! প্রথ! পরিত্যাথা করিয়। ভাগ! 
দাহ করিতেছে; শুনিলাম যে, ইংলশ্ডের স্বাধীনতার কালেই এই হিন্দু- 

অনুষ্ঠান আরস্ত ছয় |  এইরূপে ইংলগ্ডে কিছুদিম অবস্থিতি করিয়া অনেক 

অন্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম । এমত সময়ে সংবাদ আসিল যে, বগরাজ 
াহ্ছার দৃুরস্থ রাজা ইংলও্ড দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন । কিছুদিন পরে 
তিনি বাদ্পীয, পোভে আলিয়া! ইংলণ্ডে পৌছিলেন। ভীছাকে সন্মাম। 
করিবার জন্ত লগ্নে মহ! আর্লোজন হইতে লাখিল। যেদিন তিমি লগুন 

প্রবেশ করেন, সে দিন লগ্ডনের শোভন রাজমার্গে অশেষ জনতোত প্রবা- 
ছিত হইতে লা্সিল, সেই জমতআোতের ফলরবে আমার 'নিপ্রোভজ্জ হইল । 

জাঙ্গিয়া দেখিলাম কলিকাতার প্রাতঃকালের' কলরব আমার কবকুহরে 
প্রবেশ করিতেছে! 

০ কাণ্ডটেন উইলফোর্ড এদিযাটিক রে বসছেন গুরাণোক টা ইংলঞ হইতে 
পারে; ) ইংজণডের 8195 না ছার মতের পৌষ্কড করিভেছে। 

- “আআমারারারারারিনারারিরিরটারারাররা 
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€ বাবু নগেলনাথ চট্টোপাধ্য।র ছায়া! সম্প।দিত / গ্রতিধ্বনি ” 

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ) 

নৈয়ায়িকের। অনেক পদার্থের লক্ষণ করিয়াছেন | ভাছাধদের যদি 

জেঠ।মে। শব্দের লক্ষণ! করিতে হইত তাহ হুইলে ভীছারা মুদ্ষিলে পড়ি- 

তেন। যেহেতু জেঠামে নানাবিধ, ও এক এক বিধ জেঠীমি নানারূপ 
ধারণ করে। আসাঁমানাতঃ জেঠামোর লক্ষণ করিতে গৌলে ইহা বলা 

যাইতে পারে যেযাহ। নিজের ক্ষমতার অতীত সে বিষয়ে কথা কওয়। 

জেতামে। | জেঠা নানা প্রকার | জেঠাকবি, জেঠা সমালোচক, জেঠা 

দার্শসিক, জেঠা বৈজ্ঞামিক, জেঠা। পুরাতজবানুমন্ধায়ী। জেঠ। বক্তা, 

জে! রিফর্মর | জেঠাকবির বস্তুতঃ কবিত্ব শক্তি নাই, কিন্তু কতকগুলি 

শঙাড়ঘ্বর দ্বারা লোককে আখনীইতে চন, যে ভিনি একজন গ্ররূত কবি! 

স্তীছদের কবিতাতে “« ঘমঘটা % « সেখধদামিনী ৮ “নলিমীনায়ক+) « চখত- 

ফিনী+ “মৃদুল মৃছুল সমীর % সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। আজ কাল 

জেঠ| কবিদিশের জ্বালায় তিষ্ঠান ভাঁর হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল 

গটিকতক শব্দ সংগ্রহ করিলে সমালোচনায় বিলক্ষণ জেঠামি করা যাঁয়-- 
সেসকল শব “ ওজোগুণ * «“ প্রসাদ গুণ+ « প্রাঞ্জীলতা ৮ প্রভৃতি। 

জেঠা সমালোঁচিকেরা আশু প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য বড় বড় লেখককে 

'প্বালি দিয়! থাকেন; যখ। ভারতচন্দ্র, বিদ্যামাথীর, মাইকেল ইত্যাদি। 
সকল গ্রকাঁর জেঠা অপেক্ষ। দার্শনিক জেঠা সর্বশ্রেষ্ঠ | মনুষা যাহা কখন 

নিরূপণ করিতে পারেন? যাছা ধরিতে ছু ইতে পাওয়া যায় না, দার্শনিকের! 

সেই সকল তন্ধব মিরপণ করিতে শিয়া বিলক্ষণ জেঠীমি করেন। যেন কতই 

বিজ্ঞ, ধেম পৃথিবীর সকল তত্বই বুঝিয়াছেন | দার্শনিক দিগের গ্রন্থ হইতে 
যদি জেঠামি বাঁদ দেওয়া যায় তাহ! হইলে অপ্পই অবশিষ্ট থাকে ! 
উাচ্ছার! ঘটত্বাবচ্ছিম্ন॥ পটত্বাবচ্ছিন্ন, ইত্যাদি শক দ্বারা কান ঝালাপাল। 

ফরেন । বৈজ্ঞানিক জে পুর্বকার কৌন বৈজ্ঞানিক মত্ত প্রামীণ-সিদ্ধ হইলেও 
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তাছা! খণ্ডন কারয়া লাম 'লইবার চেষ্ট| করেন | তীছাঙ্গিগের মড 
জালবুদ্বুদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক-জ্গতে এফ একবার উদ্খিত হয়; আবার 

কিছদিন পরে বিলীন হইয়া যায়। সকল্প বৈজ্ঞানিক জেঠ! অপেক্ষা! বাজালী 
বৈষ্কধানিক জেঠ1! আরও ভয়ানক 1 তীছার। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রস্ত হইতে 
উপাদান অপহরণ করিয়া! ভীহাদিগর অজ্ঞ ম্বদেশস্থ ব্যত্তিগীণের নিকট 

বিলক্ষণ জোট্ুতাতি ফলান। নিজে একটি কোন সৃতম তত্ব উদ্ভাবিত 

করিতে পাঁরেনন?, কেবল ইউরোপীয় মহাজন দিখের নিকট ক্রয় করিস 

“রিটেল” বিক্রয় করেন! পুরাতত্বানুসন্ধার়ী জেঠা, ছাওয়ার উপর অষ্টা- 
লিক] নির্মাণ করেন। লামান্য নিদর্শন ধরিয়] তুলকাল'ম করিয়া তুলেদ। 

এই শ্রেণীয় জেঠার1 বলেন যে বাল্ীকি ছো'মরের চুরি করিয়া রামার়ণ লিখ- 
পলাছেন এবং ভগবদদীতা গ্রণেত। বাইবেল হইতে ভাব লইয়! রীত1র5শা 

করিয়াছেন। পুরাতন্বাহুদন্ধা রী জেঠ। প্রস্তর খণ্ডের উপর নৈসর্থিক কারণে 
যে সকল আজি বিজি পড়িয়াছে, তাহ পুরাকালের কোন রাজার খোদিত্ত 
আদেশ বলিয়! ব্যাখ্যা! কয়েম। পরিশেষে যখন ভার জেঠামে। ধয়। 

পড়ে, তখন অপ্রতিভ ছয়েন। ভখন জেঠার পদ হইতে ছোট খুড়োর 

পদ্গে শাছাকে নামিতে হয়! বক্তৃতাঁতে যেমন জেঠামি চলে এমন অনা 
অপ্প বিষয় আছে ধাছাতে তক্রপ জেঠামি চলিতে পারে। নিমিয় 
বলিয়া এক পদার্থ আছে; অতি অপ্প হুঞ্ধ ফেলাইয়। ফেনাইয়! তাঁছ। 

প্রস্তুত ছয়। জেঠ। বক্তার বক্তুভা এই নিমিষের ন্যায় | সার অতি অপ্পই 
থাকে, কিন্তু তিনি ভাঁছা ফেনাইয়া ফেনাইয়। মস্ত করিয়া! তুলেন। তিনি 
গুটিকতক পুরাতন পচা কথ। লইয়! ভিন ঘণ্ট। কাটাইতে পারেন। জেঠা 
বক্তার বন্তুতাতে এই কয়টি কখ! থাকিবেই খাঁকিবে :--.পূর্ধ্ব পশ্চিম এক 
করা” « ছিমালয্ন ছইতে কুমারিক। পর্ধাস্ত? “জয় পতাকা উভ্ভীম ইত্যাদি 
তার বক্তৃতার শেষে “ উত্থান কর, জাগ্রত ছও, জার কঙকাল আলল্য 
শয্যায় শয়ান থাকিবে ৮ এই কথাগুলি চাই ই চাই।. ফোন কোন 

জেঠাবন্ত নত্তার ভাগ করিয় বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে “' বন্তপিও এই 
বিষয় বল! আকার ক্ষমতার অতীত তথাপি সাহসের উপর নির্ভর করির! 
বলিতে প্রবৃত্ত হইভেছি।”” ইছ] খুঁড়াদির আকারে জেঠামো! কোন 
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কোন জেঠাঁবস্ত1! বক্তৃতার প্রারস্ডে বলেন যে “আমি এবিষয়ে বলিতে 
শ্রন্থুত হইবার সময় পাই নাঁই।% কিন্তু হয়ত বাড়ী হইতে সমস্ত বক্ততা 

মুখস্থ করিয়া! আসিয়াছেন ! আরও বলেন যে “বন্ধুগণের অনুরোধে আমি 

এ বিষয় বলিতে আসিয়াছি'? কিন্তু হয়ত বক্তুত1 করিবার লাঁলসায় তাহার 
প্রাণ ছুট ফট করিতেছিল ! ইহার পর জেঠা রিফর্মর | জেঠা রিকর্মরের। 

সহছরের বড় বড় সভায় রিফরমেষণ ফলান। কথা শুনিয়া! বোধ হয় 

উহার! রাঁতীরাতি ভারতবর্ধকে বিলাত করিয় তুলিবেন কিন্তু কীজে সব 

কাকি। ভীছাদিখের ছোট ছোট অনেক সভা আছে । সে সকল সভার 
লাঘৎসরিক অধিবেশন মহ সমারোহ পুর্ব্বক সম্পন্ন হয় তাহাতে রাজা 

মুখের বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হুইয়! থাকে; কিন্ত মানিক অধিবেশন হয় ন। 

কেন ইছা নরলোকের বুদ্ধির অগমা | তীহারা জ্্ীশিক্ষা! বিষয়ে লম্বা লম্ব! 

বন্তুূতা করেন, স্ত্রীলোকের হঃখে ভাহাদিগের চক্ষে জল ধরেন, কিন্তু 
উাহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের বর্ণপরিচয় হইয়াছে কি না সন্দেহ! ভীহার। 

সামান্ত লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করেন না। বিলাতের 

বড় বড় লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিয়। থাঁকেন। ইই।রা কোন 

.? একটি সামান্ত কীর্তি করিলে যাঁছাতে তাহা দিশের নাম সংবাদ পত্রে উঠে 
এইজম্ব সম্প।দকদিখের বিলক্ষণ খোসামোদ কারয়! থাকেন। জেঠ। রিফর্- 

মরদের রিফর্মেষণ প্রধানতঃ বোতলেই পর্য্যাপ্ত হয়। পুর্বে লোকের 
কোন উপজীবিক1 ন। থাকিলে গুক মহাশয় অথবা কবিরাজের ব্যবস। 

অবলম্বন কারভ, এক্ষণে লোকের অগ্ত কোন জীবনোপায় না খাকিলে 

:॥ লব্বাদ পত্রের সম্পাদক ছয়েন। বিষ্ঠ! যত না থাকুক তাহার অভাঁব জেঠামি 

দ্বায়া পুরণ করেন। ইষ্ারা সবজাস্তা! এমন তন্্ব নাই যাহ! উহার 
আধশগীত নছেন। ইস্তক « কানাইয়ে ঠেল। ' সইতে নাগাৎ “ দণগ্রহণ £, 

: পর্যাস্ত এমন ধিষয় নাই যাহাতে ব্যাপকতা ন। করিতে পারেন। আমর 

এই জেনীভুক্ক জেঠ। 1 
ফিস্তু কল জেট! অপেক্ষা বিরক্তিকর বালক জেঠা ও মেয়ে জেঠা 

অথবা! জেঠাই সা! বালক জেঠার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি। 

গল। টিপিলে হুদ বেরোয় অথচ ভারি ভারি বিষয়ে বিজ্ঞ ফলাইতে 
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চেষ্টা করে। ইছার] অপ্প বয়সে চসম! বাবছার করে ও নন্য লয় ঘালক 
দিশের সমন্ধে জেঠাশি অতাস্ত অনিউকর। যে বালক জেঠিয়ে যায় 
তাহাদের আর ভর্রস্থ নাই। ভাছাদের লেখ! পড়ার বিষয়ে জলা ল। 
বাজালী বালকের! অন্ত দেশের বালক অপেক্ষা! শীত এচোড়ে পাকিয়া 
যায়| অগ্তদেশীয় বালকের। ষোড়শ বংমর বয়ক্রমের সময়ে বালকবৎ 
ব্যবছার করে ; কিন্তু বাঙ্গালী বালক এ বয়সে পরম বিজ্ঞ হইয়া উঠে ও 
বিলক্ষণ জেঠামি আরস্ত করে। নিতান্ত কুস্রং আম রক্ষে বড় বড় 

বিশ্বারদ আম ফলিলে যেমন খারাপ বালক জেঠার তঙ্রপ।. বালক 

জেঠাদিগের প্রায় এই হূর্দশা ঘটিয়| থাকে যে তাছার! প্রক্কত জেঠার 
বয়স প্রাপ্ত হইলে খুড়ীর ন্যায় লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়; প্রকৃত 
বিজ্ঞত কখন লাভ করিতে সঙ্গম ছয় না| এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে 

জেঠার সংখ্যা অভি অন্প। কিন্ত মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে 

যে, আমাদিশের দেশে স্ত্রীশিক্ষণ যত বিভ্ভৃন্ত হইবে ততই এ শেণীর 
জেঠ। বৃদ্ধি পাঙঈবে। এক্ষণেই বসন্ত প্রীরস্তের কুস্ছমের গ্তায় ছুই একটি 
দেখা দিতে আরস্ত করিয়াছে । আমাদিখের কোন বদ্ধু সেদিন. আমা- 
দিখের নিকট গপ্প করিতেছিলেন যে, তিনি রেলের গাড়ীতে একটি 

জেঠাই মার ছন্তে পড়িয়াছিলেন ! জেঠাইম। ধর্ম-সংগগণারের বিষয় কিছুই 

বুঝেন নাঃ কিন্তু সে বিষয়ে বিলক্ষণ জেঠাইমে। করিতেছিলেন। . আমা" 
দিগের বন্ধুকে তিনি বিশেষয়পে আক্রমণ করিলেন, বন্ধু “ ব্রাছি মধুস্থাদন' 
করিতে লাগিলেন | কি ভাগ্য যে গাড়ী শীত্ব আড্ডায় জানিয়। পেছিল, 
তা ন। ছইলে তীর দশ] কি হইত বল! বায় না। ' আমাদিগোর আর একটি 
বধু প্রনিছধ গ্রস্থকার। তিনি আমাদের নিকট, একদিন থাপ্প করিতে- 
ছিলেন যে ভীছার কোন শ্রস্থ রচন!র. সময়, তীছার. কোন দুদ তাহার 
নিকট করযোড়ে বলিলেন যে, দোহাই তুমি এগ্রস্থ খামি রচনা করিও না। 
আমার বাড়ীতে আমার শালী থাকেন: তিমি . একজন. শিক্ষিত! স্ত্রীলোক, 
তাছার জেঠাইমোতে আমার বাড়ীতে: কিষ্ঠান ভার হইয়াছে তোমার 

এগন্থ খানি গুকাশিত হইলে ডাহার জেঠাইসে আরও বৃদ্ধি পাইবে | 



চিকিৎসা । 

€ ডান্তার হবিশ্চন্্র পর্দদ। দ্বাবা সম্পাদিত « অনুবীক্ষণ " 

পত্রিকা প্রথম.প্রকাশিত হয়। ) 

উত্তম উত্তম চিকিৎসকেরা স্বীকার করেন যে এখনও চিকিৎস। বিস্তার 
গর্ত উন্নতি হয় নাঁই। অনেক হ্ছলে চিকিৎস! কার্য অন্ধকারে হাতড়ান 

মাত্র। এবিবয়ে আমর একটি নন্দ আধ্যায়িক। পাঠ করিয়াছিলাম 

কিন্তু কোথায় পাঠ করিয়াছিলাম তাঁছ। স্মরণ নাই। এক অন্ধকার গৃছে 

জীবন ও পীড়া! এই দুইজনে যুদ্ধ হইতেছে, জীবনের চেফট। যে পীড়াকে 
বিনাশ করে) পীঁড়ায় চে! যে জীবনকে সংহার করে| চিকিৎসক 
জীবনকে সায়া করিব মনে করিয়া একটি লাঠী হাতে করিয়া সেই 
অন্ধকার গুছে গুবেশ করিলেন, এবং পীড়াঁকে বিনাশ করিব মমে করিয়া 
অদ্ককারে এক, লাঠী কষাইলেন। যদ্দ লাঠীর আধাঁভ সেৌভাঙী ক্রমে 
পীড়ার উপর পড়িল তাহ! হইলে জীবন রক্ষা! পাইল, আর যদি জীবনের 
উপর পড়িল তাহ হইলে জীবনের বিনাশ হুইল) চিকিৎসককে অনেক 

স্থলে সন্দিছানচিতে ওঁষধ পয়োগ করিতে হয়| সেই ওষধ দ্বারা অবশ্যই 

রোগ. আরোগ্য হইবে এমত নিশ্চয় করিয়া ফোন চিকিৎসক বলিতে 

পারেম না| এমত স্থলে দৈবক্রমে যদি ওষধ আরোগা সাধনের প্রতি 

স্ যয করিল তাঁছা। হইলে ভালই, নতুবা! সেই ওষধ আবার শরীরের 
অমি সাধন করিয়। রোগীকে ক্লেশ প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির 

মুখজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি ধাঁড়ুও ভিতর ভিন্ন | দশজনের সম্বন্ধে যে 

ওষধ কার্যকর ছয় একাদশ ব্যক্তির সঙ্থন্ধে তাছ। যে ঠিক সেইরূপ কার্ধ্যকর 
হইবেই হইবে তাছার নিশ্চয়তানাই | কিন্ত ধতই চিকিৎসা বিস্তান্ন উন্নতি 

হছইবে ততই এই অদিশ্চয়ত। ক্রমে ভিরোছিত ছইবে | চিকিৎন। বিস্তার 

বর্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থার প্রধান কারণ, চিকিৎসক দিগের মধো দলাদলি 
৪ লেই দলাদলি জনিত গৌড়ামি। 
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এলে পেখিক ডাঁক্তারের। ছোমিগওপেখিক ডাক্তারদিখোের প্রতি বিশেষ 

বিদ্বেষ করেন, ছোমিওপেখিক ডাক্তারের এলোপেখিক ভাক্তারদিগকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কিন্ত এলোপেখিক ডীক্তারদিগের পরাক্ষ। করিস 

দেখ। কর্তব্য যে ছোমিগুপেখিক.ওষধ দ্বার বখার্থ রোগ আরম হয় কিন 

ঘার হোমিওপেখিক ভাকজ্ারদিগের বিবেচনা কর বত্তবা, যে সহজ 

মহুজ বৎসরের পরীক্ষা-মূলক ঙিন্ধান্ত কখন সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হইতে পারে 
না| আমর! চিকিৎসকদিখের মধ্যে দলাদলির একটিমাত্র দৃষীস্ত দিলাম। 

এরূপ অনেক দৃষ্টীস্ত আছে যে পর্যন্ত না চিকিৎসা সম্বন্বীয় সকল 
প্রকার মতের সামঞ্জশ্য হইবে সে পর্বান্ত চিকিৎস। বিস্তার সমধিক উন্নতি . 

হইবার সম্তাবন! নাই। সামঞ্শ্যের দিকে বর্তমান কালের জ্ঞান ও বিজ্ঞা- 

মের গতি হইতেছে। কু'জে (0০891 ) প্রভৃতি মহাজ্ঞানীর। দর্নিশা স্তর 

স্ধীয় নানা প্রকার মতের সমন্বয় করিয়া দর্শনশাস্ত্রের যখন: বিশেষ 
উন্নতিনাধন করিয়। খিয়াছেন ও বিবি মমরবিল ( 2175, 901)61511]৩ ) 

যেমন সকল প্রকার বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া! অতুল কীর্তি লান্ড 
করিয়াছেন, সেইরূপ আমরা ভরস। করি কোন অসাধারণ ধীশক্কিসম্পন্ন 
ব্যক্তি কর্তৃক চিকিৎস। সহন্ধীর নান প্রকার মতের সমহবয় সাধিত হইয়া 
উছা'র বিশেষ উদ্নতি ছইবে। 

আমর' এই প্রস্তাবে চিকিৎস]। সহন্বীক্প নানা প্রকার মতের সংঙ্গেগে 

বিবরণ দির ভাঙা দিখের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে 'কিছ্িৎ বলিবার মানল 

করি। 

চিকিৎস| বিষয়ে যে কয়েকটি মত প্রধানত প্রচলিত আছে অথবা 
হইতেছে ভাহ। এই (১) এলো পেখি (41028030 ). অর্থাৎ অসমভাবিফ 

চিকিৎসা (২ ) স্োমিওপেখি (০7২০১০1১805) অর্থাৎ সগভাখিক 
চিকিৎসা (৩1) ছাইডোোগেখি (77015585 ): ম্বর্থাৎ জল চিকিৎসা 
(৪) হাইজীমিজম্ (75901502 ) অর্থাৎ কেবল পথ্য ও "মের দিয়দ 

দ্বারা চিকিৎসা, €৫) লাইকোপেখি €787107560 ) অর্থাৎ মনের 
বল প্রয়োগ দ্বার) রোখোর প্রতিকার লাধন। 

(১) চিকিৎস। সম্বন্ধীয় যে সকল মতের উল্লেখ উপরে ঝর! খেল 



১৭৪ বিবিধ গ্রবন্থ। 

তঙ্বধো এলোপেখিক মত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবল। প্রত্যেক দেশে 
সেই দেশীয় এলোপেখিক চিকিৎস! প্রচলিত আছে। সকল প্রকার 

চিকিৎসার মো ভাঁক্তারি চিকিৎস1 ও. ইউমানি চিকিৎসা পুর্থবীর অধি- 

কাংশ দেশে গুচলিত আছে । ইউরোপ খণ্ডে, আমেরিকা! খণ্ডে ও অষ্টে- 

লিয়া মহ্থাদ্বীপে, যেখানে যেখানে ইউরোপীয় জ্ঞাতির লোকের শিয়। 
ধনতি করিয়াছে, সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। আর 

এসিয়া ও আফ্কীয় যে যে স্থানে মুসলমান ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে সেই 

সেই স্থানে ইউনানি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। ইউনানি শব্খের অর্থ 

গ্রীস দেশীয়। ইউনানি চিকিৎসা এদেশে সচরাচর হা'কিমি চিকিৎসা 
নামে খ্যত। খলিফ| উপাধিধারী আরব সআাট দিখের সময়ে মুসলমান 

ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির! ইউনানি মত প্রথম সংস্থাপন করেন। ধীাহার। এ মত 

সংস্থাপন করেন ীার! গ্রীক এবং হিন্দ্ু চিকিৎসক দিগের গ্রন্থ হইতে 

চিকিৎস1-তন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার মূল উল্লিখিত 

আরব চিকিৎসক দিগের গ্রস্থ। প্রায় আটশত বৎসর হুইল ইটালী দেশীয় 
সেলার্নে] (991600০ ) নামক নগরে একটি আরবীয় চিকিৎসা বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হছয়। সেই বিদ্যালয় হইতেই বর্তম।ন ডাক্তারি চিকিৎসার 
প্রধম সুত্রপাত হয়। ইউরোপীয়ের] স্বকীয় .বুদ্ধিবলে আরবী চিকৎস! 
প্রণালী এত উন্নত করিয়াছেন যে তাহা! এক্ষণে অনেক পরিমাণে ভিন্ন 
আকার ধারণ করিয়াছে । ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদিশের সময়ে কেবল 
হিন্দুশাস্ত্রোস্ত “চিকিৎস। প্রচলিত ছিল। পরে মুসলমানদিখের রাজত্ব 
ফঃয়াডে ছাকিতি চিকিৎসা এদেশে প্রথম প্রবেশ করে। তৎপরে ইংরাজ 
দিখের রাজত্ব ছওয়াতে ডাক্তারি চিকিৎস। প্রচলিত হইয়াছে । এতঙ্গেশে 
প্রধম যখম ডাক্তারি চিকিৎসা! প্রচলিভ হয় তখন লোকে এরূপ আশঙ্কা 

করিক্গাছ্িল ঘে বৈদ্যের দ্িকিৎসা ব। একেবারেই উঠিয়া! যায়| কিন্ত 
আহলাদের বিষয় এই ঘে ভাছা- উঠিয়া বয় দাই বরং বৈদ্যের! উত্তরোত্বন 
গ্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। কলিকাড়ার জনেক বৈদ্য এক্ষণে গাড়ী 
ঘোড়। উড়িয়া চিকিৎসা করিতে এবং অনেক টাক উপার্জন করিতে 

দৃ়্ হয়েন। এরূপ দেখ! গিয়াছে ধে, যে নকল রোগী ডাক্তারের চিকিৎ- 
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সায় আরাম হয় নাই বৈদ্যেরা অনায়াসে তাছা' আরাম করিয়াছেন: 
এলো পেখি বিষয়ে আমাদিখোর যাছ। বক্তব্য তাহা শেষ করিবার, পু 

আমাদিখোর পাঠকবর্ধকে জ্ঞাপন করা কর্তব্য যে, এ প্রণালী সমস্ধীয় একটি 
অভিনব মত বিলাতে প্রচারিত সইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাছার নাম ছাক” 

বিলিজম্ (77১211907) অর্থাৎ উদ্ভিদ্বাদ | এই মতাবলম্বী ব্যক্তির। বঙ্গেন 
গাছ গাছড়ায় যে সকল ওষধ প্রস্তত হয় তাঁছাই ব্যবহার করা বর্তষাঃ 
ধাতুঘটিত ওঁধধ আদৌ-ব্যবন্ছার কর! কর্তব্য নহে। সে সবল ওঁষধ জি 
উগ্র ও শরীরের অমিষটকর। 

(২) হো মিওপেথি অর্থ।ৎ সমভাবিক চিকিৎস]। টিটি রাম 

নামক'জারমেমি দেশী একজন অসাধারণ: বুদ্ধি সম্পন্ন -চিকিৎসক এই মত 
প্রথম প্রচার. করেন| তিনি অফটীদশ শতাব্দীর শেষভাখো জীবিত ছিলে? 
উাহার মত এই;-_লুস্থ অবস্থায় যে দ্রেধ্য বাবার দ্বারা বে. রোগ উৎগ্জ 

হয়, অন্য কারণে সেই রোগ উৎপন্ন হইলে সেই দ্রেধোর দ্বারা আছো? ছয় 
€৫ 91101119 3117117993 091500৮ প্রাচীন ছিন্দু চিকিৎসকের? এই মত 

সম্পদ অপরিজ্ঞাত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। :« বিষস্য বিষমৌষধং 
এই বাঁকা আমাদের.দেশে গুসিদ্ধষই আছে। এলোপেখিক মতের গোঁড়া 

ব্যতীত: ধারা ছোমিওপেখিক চিকিৎসার. ফপ প্রতাক্ষ করিয়াছেন, 
উহার! হোমিওপেখিক ওষধের কাঁর্ধ/কারিত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
এই মতে রোখোর উপধুক্ত 'ঠিক'ওবধটী নির্বাচন করা গুকঠিন |" ভাঙতে 
অনেক বিজ্ঞত! চাই। ওধধ বাছিতে পারিলে ছোমিওপেধিক $ষধ' অনেক: 
স্থলে কীর্ধকর হয় তাহার আর সঙ্গদেছ হাই। 
৩) হাইডোৌপেখি অর্থাৎ-ভাল টিকিৎস1।1 এই মত প্রথমতঃ ক 

(509590112) নামক হুলেরী বাসী ₹ধফের স্বারা। 'উত্তাবিত হর: তিমি পি 

প্রণালী অবলম্বন করিয়! অনেক রোগী আরাম কারিয়াঁছিলেদ। ণ ইংলগুদেটপর 
হুারফোর্ড (767610) নামক. 'জেলার পুন | )মৈউকী়ীণ: (148৮হ:)নামক 

স্থানে একটী বিখ্যাত: ভ্রলচিকিৎসালয়; আছে?) পানে 'এই মতে নানা 
রোগের চিকিৎস| হইঙ্গা খাকে | এই চি্কিৎসীলক্লের ভিতর পাবেশ করিলে 

দেখিতে পাওয়া বায় যে:এর একটী টেবিলের উপর আদ্র শাদা কথল দ্বারা 
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আ'রত হট্টরা এক একটী রোগী শয়াম রহিয়াছে । আপাততঃ তাহাদিগকে 

দেখিলে বোধ ছর যে এক একটী শ্বেতবর্ণ ভঙ্নুক টেবিলের উপর শয়ান 

রহিয়াছে । কোন্ কোন্ রোগে উঞ্জলে স্নান করিতে হইবে কোন্ কোন্ 
ক্েগে শিপ্চজলে অন করিতে হইবে কোন্ কোন্ রোগে মস্তকের উপর 

জল ধারা পাতিত করিতে হইবে; কোন্ কোন্ রোগে শরীর কতদূর পর্য্যন্ত 
জলে ডূবাইয়। রাঁধিতে হইবে ও কতকক্ষণ বা ভূবাইয়! রাখিতে হইবে, কোন্ 

৫কাম্ রোখৌ আর্্রে কথ্থল দ্বারা শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, 

ও কতক্ষণ বা রাখিতে হুইবে, এই সকলের বিধাঁন ছাইডরোপেখি সম্বন্ধীয় 

প্রন্থে প্রা হও যায় । জলের আরোগ্া সাধন গু৭ প্রাচীন খধির! 
কববাত ছিলেন এরপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খথেদে উক্ত আছে “অপ্- 

আহ্তরমমৃতমপৃ্ু ভেষজ্ঞং আপমামে! গ্রশস্তয়ে ॥ অর্থাৎ “ জলেতেই আস্ত- 

রিক অমৃত, জলেতেই উষধ, জল আমাদিশের অমঙ্গলের নিমিত্ত নহে” | 

খৈগ্যশান্ত্রে উক্ত আছে যে-- 
“কাশশ্বাসাতিসারম্ত্বরবমুকটীকোঠূকুষ্ঠপ্রকীরাম্। 
মৃত্রীধাতো ॥রাশংশ্বযধুীলশিরঃশ্রোত্রনাসাক্ষিরোগীন্। 
যে চান বাতপিতক্ষয়জকফ কুত। ব্যাধয়ঃ সম্তি জস্তে- 

- স্ভাংস্্রানভ্যান যোখীদপনয়তি পরং পীতমন্তে নিশায়1:॥ ” 

টি. অর্থ 

4 পে বার্ভিট অভ্যাস যোগ দ্বারায় নিশাজল পান করেন উহার সামাগ্ত 

কাশ, শ্বামকাশ, অভিসার, জ্বর, গা বমিবমিকরা, কর্টী দেশের রোগ, 
নিচঙ্রা্কৃতিকুষ্ঠ, সাধারণ কুষ্ঠ, মুত্রীঘাঁত, উদরের পীড়া, অর্শরোগ, শোথরোগ, 
গলার়॥,মাথার) কর্ণের ও না(সকার রোগ এবং এতস্তিষ্ন ধাত, পিত্ত ও কফ- 

ভয় যে সকল রোগ জঙ্গে এবং ধাতুক্ষয় জনিত রোগ 'সকঙ্গ ও কফজ 

বা সু অচিরে মফ$ হুইয়। যায়। 

+ ধিগতধমনিশীধে প্রাতকণ্ধায় নিত্যং 
পিবতি খঙ্গুলরেো। যো নালারক্ষেণ বারি। 

স ভবতি মতিপূরশ ্চক্ষুব। তাক্ষয তুল্য 

 বলিপলিতবিহীলঃ সর্ধ্যরোগোবিমুক্কঃ ॥ ৮ 
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অর্থ 

“ মেঘ শুমা অর্ধরাত্রে কিবা প্রত্যুষে প্রভা যে রা ন।লিক! স্বার। জল 

পান করে সে ব্ক্তির চক্ষু গড়ুরের ন্যায় অত্যন্ত তেলম্বী আর শরীর, বলি 

পলিত বিহীন হয় ও সে সকল প্রকার রোগা হইতে মুক্তছয় |” 
(৪) ছাইজীনিস্ম' অর্থাৎ পথ্য, অ।ম, ব্যায়াম প্রভৃতির মিয়ম য় 

চিকিৎসা | কেবল পথ্য ওক্সীনের ঘিয়ম ঘ্বারা অনেক যোগ আরোগা 

হইতে দেখ! গিয়াছে। মার্টিন সাছেব নামক লগ্ুনের এক জন বিখ্যাত 
ডাক্তার « 411070%005, [70700902975 ৪700 17007০0৯)7 901 98101 

[90108 ০013 635000011590 ৮ অর্থাৎ “ এলো পেধি, ছোমিগওপেখি, 

হাইডোপেখি মামক চিকিৎসা প্রণালী সকল দিক্ষল, আভাবিকী চিত! 
প্রণালী ব্যাখ্যাত হইতেছে » এই মাম দিয়! একখানি পুত্তক প্ররাপ 

করেন | সেই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেম যে কেবল পথাওক্সানের খিয়় 

স্বর! বিস্তর রোগ আরাম করিয়াছেন। তিনি এমন বলেনঃ. যক্গমাঞ্জেগে 

ডাক্তারের! মাংসের যুষ ও নান! প্রকার পুষ্টিকর দ্রেয্ের ব্যবস্থা করেন, 
তাহাতে কেবল রোগ বন্ধি হয়। তিনি গ্রত্যছ একতো'ল1 কি ছুই তোল। 

মাত্র চাউলের ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিয়। এবং আমানের নিয়ম:করিয়। দিয়া 

এ রোগ আরোগ্য ফারয়াছেন। প্রার, পঞ্চাশ বৎলর হইল ঢানকের 
নিকট নবকুমীর রায় নামে একজন বৈষ্ঠ ছিলেন, তিনি কেবল পধ্যে্ 
নিয়ম দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য করিতেম। বর্তমান -প্রাপ্তাব লেখকের 
গ্রামের একটা ব্রাহ্মণের উদরাময় পীড়া হওয়াতে উত্ত' কবিয়াজ..এরু 
মাসের জন্ত নির্দিউ অতি এপ্প পরিমাগ অন্ধ ও ঠোটে কলার তরকারী 
প্রত খাইতে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাাকে বলিয়ছ্ছিপের যে, যদি ভাগালি 
ধৈর্য্য. অবলম্বন পুর্বক একমাস এই 'মিয়খাহুসায়ে চলেন ডাহা. হই 
নিশ্চয় আপনি আরোগ্য লাভ করিবেদ। . ্রাঙাণ জুড়ি, দিষঙ সেই, লিক. 

মুসারে চলাতে ভীছার দ্োগ ভাল হইয়া এম. দুধায় বছি ছইল খে, 
তিমি অল্নের পরিমাণ বৃদ্ধি সা করিয়া আর. খাকিতে পারলেন দান 

তাহাতে কবিরাজ যহা'শয় তাহাকে এই বখ! বলিয়া ছিলেন যে “আপনি 
অবশিষ$ দশ দিম ধৈর্ধ/1বলম্বন পূর্বক নিয়ম. পালন করিলে এরফেবাযে 
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রোগ হইতে বিমুক্ত ছইতে পারিতেন; আপনি তাহ! করিলেন মা, আপনি 
সাধারণতঃ সকাল থাকিবেন) কিন্ত মধ্যে মধ্যে আপনার পীড়া! দেখা 

দিবে | ১১ কবিরাজ মহ'শয় যাছ। বলিয়াছিলেন তাহাই ঘাঁটল, ব্রাঙ্গণটী 

সাধারণতঃ ভাঁল থাকিতেন, কিন্তু মধ্যে মধো এ পীড়। দেখ। দিত। 
পথের নিয়ম দ্বারা অমেক রোগের গ্রতীকার ছয় তাহা! কখনই অন্বীকার 

কর। যাইতে পারে না। আমাদিশের দেশে প্রত্যক্ষ দেখ যায় যে, যে 

মকঙ্গ স্্ীলৌক সধব। অবস্থায় অত্যন্ত কণ্ থাকে বৈধব্য অবস্থায় এক 
লঙ্কা? নিরামিষ আহার করিয়। সকল প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয়| 

লাক্স দেশের রাজধানী পারিস নগরবাসী বাক্তির। বিশেষ বিশেষ রোগী- 
জ্রোন্ত হইলে যখন ডাক্তারের তীহাদিখের চিকিৎসায় কিছু হুইল 

মা. দেখেন, তখন রোগীকে এ দেশের দক্ষিণ ভাগম্িত দ্রাক্ষাফলের 
উচ্চামে অনারত বায়ুতে দিন রাত্রি অবস্থিতি করিয়া কেবল দ্রাক্গাফল 

খ্ঙ্ছর করিতে বাবস্থা দেন। এই ব্যবস্থামুনারে চলিয়া অনেক রোগীকে 
আরোগীয লাভ করিতে দৃষউ হয় | 

'() সাইকোপেখি অর্থাৎ কেবল মমের বল দ্বারা রোগের প্রতী- 

কার সাধন | কেবলমাত্র মনের বলের প্রয়োগীদ্বার। অনেক রোগ আরাম 

হইতে দূ হয়। ফাল্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ান বলিতেন যে শরীরকে 
অরেশশ্শী করিবার প্রধান উপায় মনকে প্রশীস্ত করা ;--4 179 098৮ ্ি 
০ 0876. 00617000518 60 08196 ৮8০ 10100, এরূপ প্রতাক্ষ দেখ। যায় 

যে অস্থির হঈইফে রোগের বৃদ্ধি ছয় ও ধৈর্যযাবলঘ্বন করিয়। স্থির থাকিলে 

তীঙ্ার প্রশদন: ছয় | শরীরের সজে মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকতেই এরূপ 
ধটিযা”খাকে।, যে-ধ্যক্তিল অধিক দিমের পুরাতন পাঁল। জ্বর আছে 

, হন বাতি হি, বর জাসিবার সময় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়। জ্বর 
আলিয়ার বিব বিস্মৃত, হইতে-পারেন তাঁহ। হইলে ভীহা'র আর স্বর আইসে 

জা1-গঞ্জেদদার সমন্লং কোন,বাক্তি যদি জেরে নিশ্বান টানিয়। তাছ। 
আনে, পুনরায় পরিভ্যাদী করেন) এবং নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় 

দুঢন্রপে এজাও- মনে ইচ্ছা করে যে" ষেদম! বীর।ম হউক, তখম তাহার 

বেগম।- ভ্রদে 'কমিয়া আইলে আমেরিকার আত্মবদীরা বলেন যে 
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ইচ্ছার বলের দ্বার। রোগীকে পরাজয় কর) যায়, উদলিখিত মিশ্বাীস প্রশ্বাস 
ও ইচ্ছার বল নিয়োগের প্রণালী কেবল বেদম। সম্বন্ধ কার্যকর হয় শ্রমত 

নছে, সকল রো সম্বস্কেই কার্যকর হয়। ইছ। সম্পূর্ণরপে সতা না! হউক 
অনেক পরিমাণে সভ্য | দার্শনিক ক্যা্ট ( 82৮) মছ্হোদয় বিশ্বাস 

করিতেন যে মনের বল নিয়োগ দ্বার! কায়িক আরোগীয লাধন ছয় |: তিনি 
নিজে বাতরোখগ্রস্থ ছিলেন; তিনি এ প্রণালী অবলঘন করিয়া অনেক 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। বর্তমান প্রস্তাব লেখক অনেক দিল 'শিরঃ- 
পীড়া ও হূর্বলত] হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন, অবশেষে নিরাশ হয় সার 

এক জ্ঞানী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে ভীছার. আর- আরোগ্য “হইবার 
সম্ভাবনা নাই। তার বন্ধু এই উত্তর লিখিয়াছিলেন £. 50৮.20718 

09০001008 11681077 970 80008. 1106 [00চ97:01 28 16-2799873-10 

1092. 119 300. ৮11)0 17959 ৫1591) (1091710013909 019 1069988287-91801- 

1109) 1 00811600109 8000:9239, » « তোমাকে দুস্থ ও বঙ্গৰান্ হইতেই 

ছুইবে | ইচ্ছার বল প্রভূত এবং তোমার স্তার লোক ষাছার জাপনা- 
দিগের মনকে উপযুক্ত মতে অনুশিষ$ট করিয়াছেন ভাছাদিখের মনের পরা- 
ক্রম সর্ব্বোপরি প্রবল হওয়। উচিত।» বর্তমান প্রস্তাব লেখক. এই 

উপদেশানুসারে চলিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন | 
চিকিৎস1 সব্বন্ধীয় কয়েকটী মত উপরে তি সংক্ষেগে বিবুত ছইল। 

উল্লিখিত প্রত্যেক মতাবলম্বী-ব্/ক্তিদিগকে অন্তম মতাৰলদ্ী'দিগের প্রতি 
বিদ্বেষ করিতে অথব1 তাহাদিগকে উপহান.- করিতে দেখ বাক । 'এলো- 
পেখিক ডাক্তারের! হোমিওপেখিক' ডাক্তার দিগকে: ঠুই চক্ষে: দেখিতে 

পারেন না এবং ভীহাদিণকে,অপদস্থ এবং অগ্রতিড.করি হার. বিধিদংতে 

চেউ। পায়েন। তাহারা, ছোমিওপেখি মজেবকিদুমার সমতা আছে এমন 

স্বীকার. করেন'ন। | কিক .দেখা যায়ক্লোম ক্োন্ংরেেগে'( বেদ:উলাস্বঠ। 

রোগে) এলোপেখি অনেক স্থলে প্রা কিছুই'করি€ত পারেন! $দছো দিও 
পেখিতে বিলক্ষণ- উপকার হয়।-. ছোমিগগোধিক ভাক্তাযোও এলো 
পেখিক মতে কোন -ফতাই দেখেন: না: চাছার1--বৈবেচগা- কায়েম না 

যে একটি বন্ৃকাল গ্রচলিত মতে কিছুমাত্র“লঙ্ঞা দাই এমন 'কখনই.“ছইতে 
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পারে মা। হোমিওপোধক হুঙ্ষম বটিক! স্বন্ধে দেখ! য।য় যে পালাজ্বরে 
যটিকার পর বটিক1 প্রয়োগ করিলে কিছুই উপকার হয় না| অবশেষে 
এলোপেখি মতে কুইমাইন প্রয়োগ করিতে হয়। এলোপেখিক ডাক্তা- 
রের] হাইড্পেখির অর্থাৎ জলচিকিৎসার কার্যযকীরিত্ব কিছুমীত্র হ্বীকার 
করিতে প্রস্থত নছেম। কেবল পথোর নিয়মদ্বীরা ধ।হার! রোগের গ্রতী- 
কার করিতে চেষ্টা করেন ভার! উল্লিখিত সকল মতাবলহবীদ্দিশেরই উপ- 
হুসনীয় হয়েন| অনেক ডাত্তণর এবং ভীহাদিখের দেখ। দেখি কলিকা'তাঁর 
কোন কোন বৈচ্ট অনেক রোগে পথের কথা কিছুমাত্র বলিয়! দেন না| 
বিলাতের একজন ডাক্তার পথের ক জিজ্ঞান। করিলে একেবারে চ্টিয়। 
উঠিতেন। তীহাকে একটী বালিক! তাহার পীড়িত মাতা কি খাইবেন 
জিজ্ঞ।সা করাতে ভিনি বলিয়াছিলেন « ছাঁতা চিমটা বাতীত আর যাহ! 
সম্মুখে পাইবেন তাহ! খাইতে পারেন।” যাহার মনের বল দ্বার 
রোখের প্রতীকার সাধন করিতে উপদেশ দেন তীহাদিখের ত কথাই 
নাই। তীছার] অন্ক সকল মতাঁবলম্বীদিগের যে কত উগহাসাম্পদ তাহা 
বর্ণনা করা যায় মা। কিন্তু উা্পখিত প্রতোক মতেই সত্য আছে। পক্ষ- 
পাত পরিত্যাণা করিয়া ঘে যে রোগে যে যে প্রণালী খাটে সেই সেই 
রোগে সেই সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে মানববর্থের যে কত উপকার 
সাধিত হয় তা বলা যায় না| এক্ষণে অজ্টিলভার দিকে সকল বিজ্ঞা- 
মেরই গতি হইতেছে। চিকিৎস| বিদ্ভারও অজটিলতার দিকে গতি হুই- 
তেছে। হুভাধের প্রণালী অজটিল। স্বাভাবিক ওষধ সকল" অতি 
পঁমান্ত ও অনায়াসলভ্য হওয়া নুসঙ্গত ও সম্ভব | এ বিবেচনায় জল- 
চিকিৎসা, কেবল পথ্োর নিয়ম দ্বার! চিকিৎমা, এব মনের বলদ্বার! 
প্রস্তীকায় সাধনের চেষ্টা, বটিক1 ও অরক অপেক্ষা অধিক কার্যকর 
ছইবার 'সম্ভাবন1| কিন্ত যে প্রণালী অবলম্ধন করিলে উল্লিখিত তিন 
প্রকার চিকিৎম বিশেষ কাধ্যকর হইতে পারে তাহা এখন ও জম্পূর্ণরূপে 
আবিষ্কৃত হয় মাই। জম্পুর্ণর্নপে আবিষ্কৃত হইলে ওষধের আর বড় প্রয়ো- 
জম খাকিবে লা। এক্ষণে যে সকল চিটিৎমক বিজ্ঞ ভীহার। গ্ারৎপক্ষে 
রোগীকে বধ খাওয়াইতে অমিচ্ছু। অত্তএব উপরে যে স্বাভা(বিকী চিকিৎস! 
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প্রণালী উল্লিধিত হইল (েইটিকে এক্ষণে চিবিংমা| বিষ্র গীতি হটতেছে 
ইহ! লাগে অনুভূত হা। তাছা গিয়া কোনদুদে ধের আটে 
আবশ্মক হইবে ন| এমত মছে। উন্নিধিত মধল প্রকার মতের চিকিত্মার 

আবস্কতা চিরকাল পৃথিবীতে হিদ্তাাম থাকিবে তাহার আর মদেহ 
মাই! অতএব উ্লিধিত মবদ তের মা মাধ করিয়া একটি ভিন 
বাপবশচিকিংলপ্রণাদী মংস্থাপিও £ওযা আবশ্ুব|$ 

উন্নত মবল মতের মধ ফোন কোন মত অগ্রতর মতের প্রতি বীর প্রভাব নিয়ো 

করিতেছে, কিন্তু যেই অগ্ভতর মতের অনুবতীতিগের গজাতনারে তাহ! নিযাঠা করিজেছ। 

এলোগেধিক ডা্ারের গুর্বে যেমন রড়মোগ্ষণ। বিরেচন ও অধিক গরিম|ণে উধধ মেষমের 

ব্যবসা করিতেন এখন দেরপ করেন না। এবং কোন কোন যোগে অজচিকিংমাও অব 

করিয়া থাকেন? অতএব শট দেখ। যাইেছে যে থোমিওপেধি ও হাইছ্রোগোঁথ কিং গরি- 

মাথে ৫লোগেধির তিতর প্রবেশ করিয়াছে। কিন্ত ধর বিষয় এই যে এলোগেধিব ঢাঙ্কানো। 

মি়। গেলেও তাহা ্বীকার করিবেন না। এক্জণে যাহ! অজ্মাতমারে অধলগিত হইতেছে 

তাহা ইচছাগর্বাক গদ্ধগাতধুন্যচিতে প্র, ও মাম ভাবে আমাচনার গ7 আবাদি 

ছইরে মানবের কত টপকার মাধিত হা তাই! বম! ধা না। 
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€ তত্ববেধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৭ শক।) 

জগতে কিছুরই স্থারিত্ব নাই। লকল পদার্থ পরিবর্তনের নিয়মের 

অধীন । লোকনমাজও এই পরিবর্তনের নিয়মের অতীত নছে। সকল 

দেশের লোকমমাজেই পরিবর্তন ঘর্টিয়'ছে। সেই সকল পরিবর্তন প্রভাবে 
সেই নকল দেশের লে।কসমাজ আকুতি ও প্রকৃতি উভয়েতেই এক্ষণে তন্য 

প্রকার হইয়া সাডাইয়াছে। অনাধারণ-সৌন্দর্যাঁনুরাশী ও নিত্য-উত্সব- 
প্রিয়ত।-সমন্িত প্রাচীন প্রীকসমাজ নান! গ্রকার ঘটনাঁবশতঃ পরিবর্তিত 

হইয়াছে। বিড়াল প্রভৃতি পশুপাসনা ও পিরামিড নামক প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড কীর্তি-স্থাপনের প্রতি অনুরাণ-সমন্থিত মিসর সমা'জও কাল প্রভাবে 

সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে । ইউরোপ খণ্ড রোমকদিশের সময়ে 
যেরূপ ছিল ভা' স্রীফীয়ধর্্ন ও শিবণল্রি অর্থাৎ বীরত্বানুরাগ ও স্ত্রীলো- 
কের প্রতি অসাধারণ সম্মীন পোষক প্রথা ও অন্তান্ কীরণ নিবন্ধন বর্তমান 

কালে আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেছ মনে করেন 

যে ভারতবর্ষে কোঁন প্রকার সামাজিক পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্ত সে 

সংস্কার অধূলক | ভারতবর্ষের লৌকলমাজও পরিবর্তনের নিয়মের অতীত 
নছে। যদি মানবীয় ধর্মশান্ত্-প্রণেতা পুনজীঁবিত হয়েন তাঁছা হইলে 

তিনি বর্তমান লৌকসমাজের আকুতি প্ররুতি দেখিয়া! বিস্ময়াপন্ন ছয়েন 

ন্দেছ নাই। তিনি দেখিবেন ভাছার সময়ের গুককুলে দীর্ঘকাল বাস 

ও ব্রন্ষচর্ষ্যের অস্টুষ্ঠান এক্ষণে নাই) ত্রীহার সময়ের অরগ্নছোত্র ও পঞ্চ- 
যক্জাদি ত্রাক্ষণদিখের নিত্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান নাই; ভী্ছার সময়ের বাপপ্রস্থ 
আশ্রম গ্রহণের পথ! প্রচলিত নাই। ব্রাঙ্ষণগণ শুদ্ররাজেয বাস কর! 

দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছরাজ্যে বস করিয়। ম্নেচ্ছের অন্পর্তি করিতেছেন। যে 
শক দিগকে তীছারা অত্যন্ত সা করিতেন, সেই শকবংশোত্তব জাঁতি * 

* স্যাক্সন্ শব্ধ শকমনূ অর্থাৎ শকহৃত্র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আদিম পুরাবৃত্ত 

লেখক হিরোডোটসের গ্রন্থে শকশুনুদিগের উল্লেখ আছে। পারম্ত রাজের দৈম্ভদিগের মধ্যে 
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এক্ষণে ভারতবর্ষের অধীগ্বর হইয়। স্বীয় বাহুবলে আর্যরাজদিগকে করপগ্রদ 
করিয়া তাহাদিখোর ভাগ্য যদৃচ্ছারপে নিয়স্তূত করিতেছেন, এবং আর্ধ/- 
দিশের আহার, পরিচ্ছদ গরভতি ব্ষিয়ে রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন 

আকারে পরিণত করিতেছেন। 

লোক সমাজে রীতি নীতি বিষয়ে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তাহা হই 
কারণে ঘটিয়৷ থাকে। প্রথম কারণ, কাল প্রভাব ; দ্বিতীয়। লোকের 
স্বাধীন চেষ্টী| কালগ্রভাবে' লোকের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি 

পরিবর্তন ঘটে | মুসলমানদিখৌর রাজত্ব সময়ে লোকের পরিচ্ছদ ও শিফী- 
চাঁর বিষয়ে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি পরিবর্তন 

ঘটয়াছিল। ইংর।জদিগের রাজত্ব সময়েও এ প্রকার পরিবর্তন ঘাটিতেছে। 
কালপ্রভাবে যে নকল পরিবর্তন ঘটে, লোকে তাছাতে সম্ভষ না! হুইয়) 
আপনাদিশের স্বাধীন চেফটা দ্বার] কুরীতি উন্মুলন ও সম্মীতি সংস্থাপন 

করিতে যত্ববান্ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্মাত্ব। ব্যক্তি সকল মধো মধ্যে 
উদ্দিত হয়েন ধীহার। লোকসমাজের হ্র্দশ] দর্শনে কাতর ছয়েন এবং 

কালের মৃছ্ গতির কার্ষ্যে অসন্ভষ্ট হুইয়। তাহাকে অগ্রমর করিয়। দিতে 

যত্বান্ হুয়েন| এ প্রকার ব্যক্তি ভারতবর্ষেও অনেক উদিত হইয়া 
গিয়াছেন| প্রথমতঃ শাঁকামুনি নিষুর. পশুডখাত ও জাতি-বিভেদ প্রথার 
বিপক্ষে দণ্ডায়ম।ন হুইয়। হিমালয় হইতে কণ্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে 
ভয়ানক রূপে উদ্বেল করিয়! তুলিয়াছিলেন; তৎপরে এক যুবক অদ্বৈত- 

বাদ প্রচার ও সন্ন্যাস ধর্শের দ্বার সকল জাতির সম্বন্ধে মুক্ত করিয়া আর্বা- 
সম'জকে অসাধারণ রূপে বিলোড়িত করেন। সেই যুবফের নাম শঙ্করা- 

চর্যং। যখন ভীছার মৃত্যু ছয় তখন তাহার বয়ংক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র 

ছিল। তৎপরে রামানন্দ, কবির» নানক, দ।দুঃ চৈতনা, পরে পরে উদ্দিত 
হইয়। ছিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে বত্ববান্ ছইয়াছিলেন। 

মারা 

একদল শকহুনূ ছিল। ইউরোপ খণ্ডে আমাদিগের পুরাণে উল্লেখিত প্রাচীন হিন্দুদিগের 

মতে ছুইটি অনার্ধা জাতি অদ্যাপি পাওয়৷ যার; স্যাক্সনি ও ইংলত শকেরা এবং হঙ্গে- 

রিতে হুনের| | 

১৫ 
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যে সমাজ সংক্কারের সঙ্গে ধর্মের যোগ না থাঁকে তাহা! তত সিদ্ধি লাভ 

করিতে সক্ষম ছয় না| ধর্ম যেমন আঁমাদিখের জীবন পরিবর্তন করিতে 

পারে, এমন আঁ অন্য কিছুই নছে।. পৃথিবীর পুরারত্ত আলোচন। করিয়া 

দেখিলে প্রতীত হুইবে যে, যেখানে সমাজ্ঞ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহ 

ধর্ম প্রাভাবেই হুহয়াছে। কিন্ত যে ধর্ম গ সমাজ সংস্কারক প্রাচীন প্রথ। 

একেবারে উচ্ছেদ করিয়৷ ধর্ম ও সমাজসংক্কার প্রবর্তিত করিতে চেফী' 

করেন তিনি কোনরূপে কৃতকার্য হয়েন না। যে ধর্ম ও সমাতা সংস্কারক 

সংহার অপেক্ষা রক্ষার প্রতি অধিক মনোষোশগী তিনিই সংস্কার কার্ধ্যে 

সিপ্ষিলাভ করিতে পীরেন। যে ধর্ম ও সমাজ সংঙ্কারক প্রাচীন প্রথ। 

একেবারে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, ধূমকেত্র স্তাঁয় সেই করাল ব্যক্তি 

কখন সংচ্কার-কার্ষে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাঁ। ফরাসীদেশীয় 

বিখ্যাত রাজবিপ্রীবআনয়নকারীদিখৌর স্যায় তাহার যত্ব বিফল হয়| 

গ্রীণ যেমন কেন্দ্রবর্তিনী ও কেন্দ্রবর্জর্জিনী শক্তির সামপ্ীসীভূত প্রভাবে 
স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেইরূপ ধর্ম ও সমাজনংস্কার কার্ধ্য মনুষ্োর 
রক্ষণশীলতা ও উচ্ছেদশ্শীলত! গ্রকুতিদ্বয়ের সামগ্জসীভূষ্ত কার্ধ্য প্রভাবে 

সম্পীর্দিত হয় । সংরক্ষণ-প্রিয় ব্যক্তিশীণের বিচ্যমানতা সমাজের মঙ্গলের 

শ্ন্ত অতাস্ত আবশ্যক । লোকের সংরক্ষণ প্ররভ্তি যদি ন| থাকিত, তাহা 

হইলে "সমাজে সর্বদাই মহ। বিপ্লীব উপস্থিত হুইয়! অত্ন্ত অনিষ্ট ঘর্টিত। 
লোকসমাজের অধিকাংশ লোকই সংরক্ষণ-প্রিয়, অতএব প্রাচীন মত 

৪ প্রথ। যতদুর রক্ষণ করা যাইতে পারে তাছা রক্ষা! করিলে সংস্কার কার্ধে 
আুসিঙ্ধ হইতে পার] যায়, নতুব! মেই কার্ধ্যে সিদ্ধি লীতের সম্তাৰন। 

নাই। 

উপরের কথাগুলি পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধে খাটে। শীষ, মহম্মদ, 

লুখর প্রভৃতি অন্তান্ত দেশের ধর্ম ও সমাজ সংহ্কারকের! প্রাচীন মত ও 

প্রথ। অনেক রক্ষ। করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহ! বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ কর। 

যাইতে পারে ; কিন্তু এ সকল কখ। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যতোধিক খাটে 
প্রমন অন্ত কোন দেশ সব্বন্ধে খাটে না। ভারতবর্ষে পূর্ধে পূর্বের্ব যে 
সকল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ উদ্দিত হুইয়াছিলেন তীছাদিখোর মধ্যে 
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শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত আর সকলে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিদ্কুত হুইয়] চীন, শ্ত।ম ও জাপান 
গ্রভৃতি দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । কৰির, নানক, চৈতন্ত- প্রভাতি 

ধর্ম ও সমাজ সংক্কারকের। সাধারণ ছিচ্ছুসমাজের প্রতি স্বকীয় প্রভাব 

বিশিষরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই | তীহাদিখের অনুবর্তর] এক্ষণে 

এক এক সক্কীর্ণ সম্প্রদায়ে বন্ধ হুইয়! অবস্থিতি করিতেছে । হিম্দুজাতি 
অন্ত মকল জাতি অপেক্ষা সংরক্ষণ-প্রির | তাছাদিগের মধ্যে ধর্ম ও 

সমাজ স্বীয় পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতে খেলে প্রাচীন প্রথ! যতদুর 
রক্ষ। করা যাইতে পারে তাছা রক্ষ/ করিয়। চল! কর্তব্য | আমাদিগের 

দেশের বর্তমান ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা যতদুর প্রাচীন মত ও প্রথা 
রক্ষ। কর। উচিত মনে করেন তাছ। অপেন্ষণ অধিক রক্ষা কর। যাইতে পারে। 

প্রাচীন আর্ষ্যের৷ নির্ব্বোধ ব্যক্তি ছিলেন না; ভাছার। যা! কিছু করিয়া 

শিয়াছেন তাহ। মকলই ভ্রম।ত্বক ও অযৌক্তিক নছে। 



রঃ 

নমাজ-সংস্কার। 

£স১৯১-- 

দ্বিতীয় প্রস্তাব । 
স্পপপাা১ ৩ পিস 

( তত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক। ] 

আমর] পুর্ববকার প্রন্তাবে গরতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রাচীন প্রথা যতদুর 

রক্ষা] করিতে পারা যায়, তাহা রক্ষা! করিয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কার্ধ্য 

সম্পীদন কর! কর্তব্য | এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাঁদিখৌর হিন্দুমাজের 
প্রতি এঁ নিয়ম নিয়োগ করিয়। কতদুর সংস্কীর-কার্যয সম্পাদন করা 
যাইতে পারে। 

আমাদিশের হিন্দ-মমাজের ভিত্তিভূমি জীতি-বিভেদ-গ্রথ। ও জ্ীলো- 

কের সতীত্ব রক্ষার গ্রণলী। বর্তমান প্রস্তাবে জ।তি-বিভেদ প্রথ। আলে।- 
চন! কর] যাইতেছে । এই প্রস্তীবে সাধারণতঃ আতি-বিভেদ প্রথার 

বিষয় কিঞিৎ বলিয়। আমাদিশের দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ প্রথার 

গুণ গ দোষ এবং সেই দোষ নিবারণের উপাঁয় ৰিবেচনাঁ করা যাইবে । 

প্রকৃত ধর্ের নিকট জাতি-বিভেদ নাই | জল, বায; জ্যোতি গ্রভৃত্তি 
নৈসর্ণিক পদার্থের প্রতি যেমন সকল জাতির অধিকার আছে, তেমনি 

সর্ববজীতির-পিত মাত। ঈশ্বরের উপাসনাতে সকলেরই অধিকার আছে। 
ঈশ্বরেধপাসনাতে জাতি-বিভেদ নাই। কিন্তু যেমন পৃথিবীর উপর উচ্চ মিন্ন 
পথম চিরকীলই খাঁফিষে, তেমনি' লোৌকসমাঁজে উচ্চ নিম্র-শ্রেণীর লোক 
চিরকালই থাকিবে | এক্ষণে আমাদিগের দেশে যে জাতি-বিভেদ প্রথ। 

প্রচঙ্িত আছে তাহা! উঠাইয়! দেও, আঅ'র এক প্রকার জাতি-বিভেদ প্রথ। 

আনিয়। তাস্থার স্থান অধিকার করিবে । এক্ষণে আমাদিশের দেশের 

লোকের? যাছ। জ্ঞান ও ধর্ম মনে করে, কোন ব্যক্তি তদ্্সম্পনন হইলে 

তাঙ্থাকে অতান্ত সম্মান করিয়া থাকে । একজন দরিদ্র ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত 

ধুলিপুর্ণ পদে ধনী প্রতাপশালী শৃঁদ্রের ভবনে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাকে 
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অত্যন্ত সম্ম।ন করিবেন | এ প্রকার জাতি-বিডেদ উঠাইয়। দিলে হয়ত ইউ- 

রোপীয় দিখের মধ্যে যে প্রকার জাতি-বিভেদ প্রথা! আছে, ( অর্থাৎ ধমী 
ব্যক্তিকে অতন্ত সম্মান করিবার, প্রথ1!) তাহ! প্রচলিত ছইতে পারে; 

তাহাতে আমাদিখের সমাজের বিশেষ উপকার ম1 ছইয়! বরং অনিষ্ট হইবার 

সম্ভাবনা | এশ্বর্ষ্ের প্রতি অতান্ত সম্মীননা মনকে অতিশয় হীন করে। 
ধনী ব্যক্তির প্রতি কেবল ধন নিবন্ধন অত্যন্ত সম্মান কর। অপেক্ষ। উল্লিখিত 

দরিদ্র পপ্রিত ব্রাঙ্গণের প্রতি অত্ন্ত সম্মানে মহত্ব আছে, তাহ? অপক্ষপাতী 
বাক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিলীতে ধনী জ্বর্ণকার অথব! ধনী কর্মকার, 

দরিদ্র ক্বর্ণকার অথব। দরিদ্র কর্মকীরের স্থিত একত্র বলিয়। আহার করিবে 

ন, কিন্ত আমাদিগোর দেশে ধনী ক্বর্ণকার অথব? ধনী কর্মকার শ্জাতীয় 

দরিদ্র ব্যক্তির সহিত একত্র বলিয়! আহার করিবে | অতএব প্রতিপন্ন হই- 

তেছে যে, আমাদিখের বর্তমান জাতি-বিভেদ প্রথ। উঠাইয় ইউরোপীয় 

জীতি-বিভেদ প্রথা আমাদিগের মধ্যে প্রবর্তিত করণ শ্রেয়ক্কর নছে। 

অনেকে বিবেচনা! করেন, আমাদিখোর দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ 
প্রথা কেবলই অনিষ জনক, তাহাতে কিছুমাত্র উপকাঁর নাই; কিন্তু 
সত্যানুসন্ধিৎস্থ হইয়! অপক্ষপাতী চিত্তে বিবেচন। করিলে প্রতীতি হইবে 

যে তাহ! একেবারে উপকার-শুন্ত নছে! এক্ষণে ইংলণ্ডে পুর্র্বকার স্যার 
বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না জন্মানতে থাকার কোন কোন বিজ্ঞলোকের 

এইরূপ মত দাড়।ইয়াছে যে, ভীহাদিখের দেশের বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের 

প্রবাহ রক্ষার জন্ত বুদ্ধিমান পুঁকষ বুদ্ধিমতী জ্রীলোককে বিবাহ করিবে এই 
প্রথা! অবলম্বন কর। বর্তব | আমাদিখের লোক সমাজের প্রক্কতি এবং 

বাবস্থ। ও প্রণালী এইরূপ যে, আমাদিখের এরূপ কৌন প্রথ1 স্ৃতন অব- 

লগ্ন করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাঁদিগের দেশের উচ্চ জাতির লোকের 
প্রায় বুদ্ধিমান হয়েন; উচ্চ জাতীয় পুকষের। জাতীয় স্ত্রী বিবাছ করিয়। 
থাকেন, তাহাতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে বিবাছ, কর1 হয়, ইহাতে প্রায় 
বুদ্ধিমান সন্তান উৎপর হইয়া! থাকে | বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষার ফল 
দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে সকল ছাত্রের! এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া 
উপাধি প্রাপ্ত ছয়েন, ভ্াার। অধিকাংশ উচ্চজ্রাভীয় হুবক। আখমাদিগের 



১১৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 

দেশের প্রসিদ্ধ কবি এবং কাব্য ব্যতীত অস্ঠান্ত প্রকার উতর গ্রশ্থের 

রচয়িতা, এমন কি; প্রনিদ্ধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের। পর্যন্ত উচ্চজাতীয়। 

অতএব দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের: প্রবাহ রক্ষায় জন্ত আমধদিখের 

যে বর্তমান প্রণালী আছে তাহাই বথেউ। এবিষয়ে কোন বিদেশীয় 

লোকের প্রস্তাবিত গ্রণালী অবলঘ্বন করিতে ছইবে না| 

আমাদিখের দেশে যেজাতি-বিভেদ প্রথ। প্রচলিত আছে তাহু। কেখন 

কোন বিষয়ে উপকারী হুইলেও তাহা! দোষশৃন্ত নছে| তাহার প্রধান 

দোষ এই যে, উচ্চজাতীয় ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন, অধার্শিক ও ছুশ্চরিত্ত্র হয়, 

তাহ! হইলেও তাহ(কে উচ্চ জাতির উচিত সম্মান প্রদান করিতে হয়, এই 

প্রথ। অজ্ঞান ও অধার্মিকভার প্রশ্রয় দিয়া লোকসমাঁজের অনিষ$ট সাধন 

করে। এক্সণে উল্লিখিত দোষের সংস্কারের বিষয় বিবেচন। কর যাঁইতেছে। 

আমাদিগের এপ্রকার সামাজিক নিয়ম ছওয়া উচিত যে, কেবল ব্রহ্ষজ্ঞ, 

সদ্বিদ্বান ও ধার্শিক ব্রাক্ষণকেই আমর! ব্রাঙ্গণোচিত সম্মান করিব, অন্ত 

প্রকার ব্রাঙ্ষণফে কেবল ব্রাশ্ধণ-কুলোস্তভব বলিয়া আমর! সেরূপ সম্মান 

করিব না। আধ্য-ধর্মীবলম্বী কোন ব্যক্তি এ প্রকার নিয়মের প্রতি কোঁন 

আপত্তি করিতে পাঁরেন না। তত্ববৌধিনী পত্রিকার পুর্ধ্ব পুর্ব সংখ্যায় 

এবিষয়ের ভুরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ এদত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম, 
লছ্ধিদ্বান ও ধার্টিক তিনি ত্রক্ষণ শবের বাচ্য *। পুরাকালে যে উদ্দেশে 

বাক্ষণশ্রেণীর স্র্টি ছইয়াছিল, মে উদ্গেশ্ট যাহার রক্ষণ করিতে ন। পারেন, 
চাছার। ব্রাঙ্গণ্য-মর্থযাদ1 কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই কথাটি 
[রা এত সহজ এবং ধিনি ব্রাক্ষণ তিনি বঙ্গজ্ঞ, বিদ্বান ও ধার্শিক হইবেন 
গই প্রভা শা এইরূপ ন্যাধ্য যে তদ্বিষয়ে লিপিবাছলোর আবস্টকতা নাই। 

্রাক্মণ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মের অমুষঙ্গীথীন 
গার একটী নিয়ম অবলগ্রন কর] বর্তব্য; সে নিয়ম উন্নয়ন ও অবনয়নের 
নয়ম। বস্ততঃ এই ছুই নিয়মের পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ ষে, একটি আর 
॥কটিকে ম্ঘভাবতঃ আনয়ন করিতেছে । যদি কোন নিম্ন জাতীয় ব্যক্তি 
বশেষরণপে জ্ঞানী ও ধার্শিক হয়েন, ভীহাকে ব্রাক্ষণ শ্রেণীতে উন্নত 

" স্থিতীয় পরিশিষ্ট দেখ। রী 
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কর! অত্যন্ত উচিত এবং যে মূর্খ ও দুশ্চরিক্র ব্রাঙ্মণ পৰিষ্ত ব্রঃক্গণ কুলের 
মর্ধযদ। রক্ষা! করিতে অক্ষম তাহাকে নিম্ন জাতিতে অবনয়ন কর অতীব 
কর্তব্য। এগ্রকার প্রথ। ভারতবর্ষে পুরাকাঁলে প্রচলিত ছিল *। আমা- 

দিশের যদি স্থদেশীয় রাজ। থাকিতেন, তাছ। হইলে ব্রাঙ্গণ্য প্রথাতে এক্ষণে 

যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধনে তিনি যত্ববাঁন হইতেন, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমাদিখের রাজ! শ্বদেশীয় নছেন,. তখন দেশের 

সকল সম্ত্রীস্ত ও বিদ্বান ব্যক্তির উচিত যে, ভীহার। সমবেত হুইয়। এই গকতর 

কার্স্য সম্পাদন করেন। আর্ধ্য ধর্মের পুরাবত্ত আলোচন। করিলে প্রতীত 

হুইবে যে, রে ধর্ম 'অভি প্রাচীনকালে যাছ। ছিল, তাছ। এক্ষণে ঠিক সেইরূপ 
রহিয়াছে এমত নছে। খথেদ প্রোক্ত ধর্মের সন্িত এক্ষণকার প্রচলিত 

ধর্মের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্টা নাই। আর্ধ্য ধর্মে যে সকল পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে, তাহ। আর্ধের1 নিজ বত্বেই সংসাধন বরিয়াছেন। জতএব এ 

প্রত্যাশ। অমূলক নহে যে বর্তমান আর্য/ধর্ষের দোষ নকল, আর্য্ের! নিঞ্জ 
চেফটাপ্বারা সংশোধন করিতে বত্ববান ছইবেন। উল্লিখিত হুইটী নিয়ম 
প্রচলিত হইলে বর্তমান জাতি-বিভেদ গ্রথাতে যে সমস্ত দোষ আছে কেবল 

তাহাই নিরাকৃত হইবে এমত নছে' জাতি-বিভেদ পুধ! জান ও ধর্ধের 

পালয়িত। এবং অজ্ঞান ও অধর্মের দময়িতা হইয়া লোকসমাজের প্রভূত 

কল্যাণকর হঈবে। উল্লিখিত পরিবর্তন কার্য সম্পাদন করিতে হইলে 
কোন নুতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে এমত নক, প্রাচীন প্রথা! পুন- 

জীবিত করিলেই তাহা সংসাধিত হইবে । উনয়নের ,এথা অনেক দিল 
হুইল রহিত হইয়াছে। কিন্তু পাপ জন্ত অবনয়নের প্রথ! সেদিন পর্যাস্ত 

প্রচলিত ছিল। এক কি হই বংশ পূর্ব্বে পরদারাভিগমন ও লুরাপাদ 

জন্ত লোকে জাত্যন্তরিত হছইত। উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম সম্পূর্ণরপে 

পুনঃ প্রবর্তিত করিলে হিন্দু সমাজের ধে কত কল্যাণ সাধিত হয় তাহার 

ইয়ত্তা কর] যায় ন1। | 

৯ তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ। 
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তৃতীয় প্রস্তাব । 

সা ৪৯৪ শি 

( তন্ববোধিনী পত্রিকা) পৌষ ১৭৯৭ শক। ) 

আমর] পুর্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে জাতি-বিভেদ প্রথা এবং জ্ত্রীলো- 

কের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আমাদিশৌর হিন্দুসমাজের ভিত্তি-ভূমি। এ 
প্রস্তাবে জাঁতি-বিভেদ প্রথার বিষয় জাঁলোচনা করা হইয়।ছে; বর্তমণন 

প্রস্তাবে আমাদিগের সমাজ দ্বার! ব্যবহৃত স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার 

প্রণালী আলোচন! কর! য|ইতেছে | উদ্বাছের পবিত্র নিয়ম মনুষ্য-সম- 
জের পত্তন-ভুমি। উহা। যেমন মনুষ্য-সমাজের পত্তন-ভূমি তেমনি তাহার 
সেতু-ম্বরূপ। এ নিয়ম না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ কি পর্যন্ত বিশৃখ্বল ও 
বিপর্যস্ত হয় তাহা বর্ণনা কর যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্বই এই 
নিয়মের জীবন ম্বরূপ। উহার উপর এই নিয়মের শুভকাঁরিত1! সম্পূর্ণ 
রূপে নির্ভর করিতেছে । স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার উপযোগী কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম পালনকর, তাহা রক্ষা পাইবে 

ও সমাজ কুশল অবস্থায় থাকিবে। আর যদি মে সকল নিয়ম অবহেলা 

কর, তাহা হইলে, ইউরোপ ও স্বাধীন প্রণয়ের (77:50 10৮6) স্থান 

ফ্লামেরিকার সমাজের ন্াঁয় সমাজ ক্রমে অধোথতি প্রাপ্ত হইবে | আমা- 
দিগের সমাজ-নিয়ামক মুখ/ভাব কোনমতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা, 
আর গৌরভাব স্ত্রীলোকের 'প্রতি অত্যান্ত সম্মান। কিন্ত ঈউরোপ ও 

আমেরিকার সমাঁজ-নিয়ামক মুখ্যভাব স্রীলৌকের প্রতি অত্যন্ত সম্ম'ন ও 

গৌঠণভাঁব স্ত্রীলেংকের সতীত্ব রক্ষা। আমাদিখের শাস্ত্রকারের। বলিয়। 
নিরাছেন যে, আ্রীলোকের। “পুজা্। গৃহদীপ্ুয়১ «পুজার উপযুক্ত ও গৃহের 

দীষ্তিম্বরপ ।” কিন্ত স্ত্রীলে।কের প্রতি সম্মান অপেক্ষা! তাহাদিখোর চরিত্রের 
প্রতি তাহা দিখোর অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিক। খণ্ডে 



সমাজ-সংক্কার। ১২১ 
ইহছ!র বিপরীত ভব দৃষট হয়| স্ত্রীলোকের সচ্চরিত্রতা রক্ষা! অপেক্ষা 
তাহা দিগ্গের প্রতি অত্যন্ত সন্মনের প্রথাপালনের উপর এ এ খণ্ডের 

লোৌকদিখের অধিকতর দৃর্টি। পরন্ড আমাদিগের সমাঁজ-নিয়ামক মুখ্যভাষ 
ধর্ম এবং খেধণভাব লাংসারিক সুখ ; আর ইউরোপের সমাতা-নিয়ামক 
মুখ্যভাব সাংসারিক লুখ এবং গৌণভাব ধর্ম । এই হুই প্রকার সমাজ 
গঠনের মধ্যে কোন্দী সমাজের অধিকতর শুভমাধক, তাহ পাঠকবর্থ 
অনয়ামে উপলান্ধ করিতে সক্ষম হইবেন 

আমাদিগের ছিন্দুসমাজের সংশ্ছাপকের। জ্ীলোকের সতীত্ব সংরক্ষণ 
নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভীছার] উহার নিমিত্ত 

যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ভা! াহাদিখের অভিপ্রায় সাধ- 
নের বিশেষ উপযোগী । আমাঁদিগের সমাজের যে সকল নিম্ন স্ত্রীলোকের 
সতীত্ব রক্ষার বিশেষ উপযোগী নিম্নে তাহার উল্লেখ কর! যাইতেছে 

(১) জ্্রীলোকের অপ্পবয়সে বিবাছ। 

(২) পিতা মাত! দ্বার! বর নির্ববাচন | 

(৩) জ্্রীলোকদিণের অগ্তঃপুর-বাস। 
(৪) অনেক স্ত্রীলোকের একত্র বাস! 

(৫) ম্ীলোকদিশ্নের কায়িক পরিঞ্রমের অভ্যাস। 
আম।দিশের দেশে স্্ীলোকদিখের অপ্প বয়সে বিবাহ ছুই] থাকে | 

ইউরোপ খণ্ডে তাহা! হয় না/ ইহা! যথার্থ বটে যে, ইউয়োপ খণ্ডে সহজ 
হজ কুমারী অমুট।বস্থায় সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম ছয়েন। কি সাধারখতঃ 
ফুমারীর। সক্ষম হয় না| ভারতবর্ষে এই বাল্যবিবাঞ্ছ প্রথার অমিষ্ট- 

কারিতা দ্বিরাগীমন র্ীতিদ্বারা নিয়াকুত হইর] থাকে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত অছে যে। দিবাছের পরযে পর্যন্ত না কনা 

খতুমতী হয় সেই পর্যন্ত সে হ্বামীর আলকেে আগমন করে না) বছদেশেও 

পূর্ব্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভাছ! নাই। ছয় এইনিয়ম 

পুনঃ প্রচলিত ছউক, কিছ! ক্লিঞচিৎ অধিক বয়লে বিবাছ দেওয়া! ছউক। 
এক্ষণে অনেক প্রশীঢ় হিন্দু অ।পন -কন্ত(দিখীকে দ্বাঙ্শ অথব। এয়ে!দশ 

খংসরে বিবাছু দিতে দৃষ হয়েন। দ্বিরাগ্রদন প্রথ। পুনঃ চলন কাপেক্ষা! 



১২২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

যে শুডকর নিয়ম আগন। হইতে হ্ষ হইতেছে ত।ছা!ই আবলঘন কয় 

ফর্তব্য। চতুর্দশ বৎসরে কন্তা।র বিবাহ দিলে নিতান্ত অধিক বয়সে বিবা- 

হের অনিষ এবং নিতান্ত অস্পবয়মে বিবাছের অনিষ্ট উভয় প্রক।র 

অনিষই নিব|রিত হয়| নিতান্ত অধিক বয়স পর্যন্ত বিৰাঁছ না দিলে, 

শ্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব রক্ষ। করা হুঙ্ধর হয়, অ।র নিতান্ত অপ্পবয়নে 

বিবাহ দিলে এ প্রকার বিবাহের অনিষ্জনক ফল হইতে কষ্ট পাইতে 

হয়। ক্রাক্ষবিবাহের আন্দোলনের সময় কতকগুলি ব্রাঁক্ষ, কত বয়সে স্ত্ী- 

লোকের বিবাছ দেওয়। কর্তবা) এই বিষয়ে চিকিৎসকদিখের মত গ্রহণ 

করিয়াছিলেন | মেই সময়ে কোন কে।ন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই দেশর 

প্রকৃতি বিবেচনা! করিয়া চতুর্দশ বৎসর স্্ীলোকের বিবাহুকাল বলিয়। 

নির্ধারণ করেন। এই মত সর্বোপরি গ্রছা। আমাদিগের শীস্ক।রের। 

ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত আীলোকের বাল্যকাল নির্ধারণ করিয়'ছেন। চতুর্দশ 

বশনরে বিবাহ দিলে তাহাঁও অপ্প বয়সে বিবাহ বলিতে হইবে, কিন্ত এপ 

ক্যাপ বয়সে বিবাহ না দিলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্তাবন।। 

ইউরোপ খণ্ডে কন্তা আপনি বর মনে।নীত করে। আমদিশের মধ্যে 

সে প্রথ! প্রচলিত নাই! আমাদিখের দেশে পিত। মাত। বর নির্ধারণ 

করিয়া দেন।| কিন্তু আন্চর্ষে/র বিষয় এই যে, আমাদিশের দেশে দম্পত্য- 

প্রেম ইউরোপ অপেক্ষ। অধিক। ইউরোপ খণ্ডে, “মধুপক্ষাঠ (0০০) 
10090) অতীত ন। হইতেই স্ত্রীও পুকষের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্ত এ 

. একার বির়েধ আমাদিগের দেশে অপ্পই দৃষট হইয়া থাকে | বিবাহের 
পুর্বে পিতা মাত।র অনাক্ষাতে পাত্র ও পাত্রীর পরম্পর আল।প ও 

নির্জনে ভ্রেমণণ্রথা সতীত্ব রক্ষার প্রতি তত অনুকূল নছে। ইহ! 

যথার্থ বষ্টে যে, ইউরোপে বর মনোনীত করিবার যে প্রথ। প্রচলিত 

আছে তাহ! সত্বেও সহত্র সহজ কুমারী আপনাদিগের সতীত্ব রক্ষ। 

করিতে সক্ষম ছড়েম, কিন্ত সাধারণতঃ কুমারীর সক্ষম হয় না। 

অতএব আমাদিগের দেশে পিতা মর্টার! বর নির্ব।চনের প্রথ! 
যাস! প্রচলিত আছে, তাহা ইউরোপ প্রথা অপেক্ষা উৎক্ল$ 

খলিতে ছইবে| বিশেষডঃ, যখন আ্্রীলোকের অপ্প বয়সে বিবাহ 



সমাজ-সংক্কার । ১২৩ 

দেওয়া! কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হুইল, তখন-বর নির্ব্বাচন বিষয়ে আমা- 

দিখের দেশে প্রচলিত প্রথা রক্ষা করাই উচিত। অপ্পবয়ন্ষ স্্রীলোক 

আপন।র জন্য উপযুক্ত বর মনোনীত করিতে অক্ষম। পিতা মাত! 
তাচ্ছার ভাবী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া): তাহার জন্য, যেরূপ ঘর 
নির্বাচন করিতে পারেনঃ তাছাদিগের নিজে সেরূপ পারা অসম্ভব | 

বালিক। আসক্তি জনিত মোহ পরতন্ত্র ছইয়। নির্বাচন করিবে । পিত। 

মাত। ধীর বুদ্ধির বশবন্তী 'হইয়া নির্বাচন করিবেন | বিবাছ অতি 

গুঁকতর কার্য | বিবাঁছের উপর বালিকার ভাবী মঙ্গলামজল সম্পূর্ণ- 

রূপে নির্ভর করে! অতএব বর নির্বাচনের ভার পিতামাতার ছস্তে 
ন্যস্ত থাকাই কর্তব্য। রি 

এই প্রস্তাব লেখক কোন কোন উচ্চ পদাম্বিত বিজ্ঞ ইংরাঁজকে 
আমাদিগ্নের স্ত্ীলৌকদিখের অন্তঃপুরবাসের প্রগালীর প্রশংস। করিতে 

স্বকণ্ে শুনিয়াছেন। এই বিষয়ে ছুই একটি প্রসিদ্ধ ইংরাঁজ গ্রস্থকত্তণর 
উক্তিও উদ্ধৃত হুইল *| তীহারা এশিয়া-খণ্ু-বাঁসী লোক দিগের 
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রা 

১২৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 

রীতির উতকর্ষতা কি উদ্্বসরূপে উপলক্ধি করিয়াছেন, তাহা এ উত্ভিঃ 
পাঠ করিলে পাঠকবর্গ গ্তীতি করিতে সক্ষম হইবেন| সতীত্ব রক্ষার 

সঙ্গে জ্ীলোকের স্বাধীনতা যত দুর থাঁকিতে পারে, সেরূপ স্বাীনত। 
তাছাদিগের থাঁকা কর্তন্য। এ বিষয়ে প্রাচীন ভারগবর্ষে যে নিয়ম 

গ্রচলিত ছিল; তাহ! সর্ববেৎকৃষ$ বলির1,উপলদ্ধি হয়। প্রণচীন কালে 
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সম।জ-লংক্কার | ১২৫ 

ভারতবর্ষে অন্তঃপুরবাসের নিয়ম চিল, অথচ স্ত্রীলোকের! পতি সঙ্গে 
যেখানে ইচ্ছ! সেখানে যাইতে পারিত। পূর্ববকালে ন্বামী ও স্ত্রী তীর্থ 
পর্যটন, দেবালয়ে দেবোপাননাদ যচ্ঞ প্রভৃতি ধর্মক্রিয়। একত্র 
প্রকাশ্যরপণে সম্পাদন করিত ও এখনও অনেক পরিমাণে করিয়। 

থাকে। পুরাণ ও নাটকে দেখ! যায়, যে ধর্মক্রিয়। বাতীত ব্সনান। 

উপলক্ষেও স্বামী ও স্ত্রী একত্রে প্রকাশারণপে ভ্রমণ করিত! বোখাই 
ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অন্তঃপুরবামের সঙ্গে আ্্ী ক্যাধীনতা যত দূর সত 
হইতৈ পারে তাহা বিদ্যমান আছে। ইহ) প্রকৃত হিন্দু দিয়ম। মুসলমান- 

দিথের রাজত্ব এ সকল প্রদেশে বদ্ধমূল হয় নাই, এই জন্য তথায় এই 

প্রকৃত হিন্দু নিয়ম অন্যাপি বিদ্যমান আছে। মুনলমানদিশর অত্যাচার 
বশত£' আমাদিগখ্রের দেশে স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক অনবরোধের প্রথ। 

উঠি! শিয়াছে। কিন্তু এখন পললীগ্রামে তাহ! কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত 

আঁছে। এই প্রকার স্ত্রী স্বাধীনতাই শ্রেয়স্কর। ঈশ্বর না! ক্ষন যে, 
স্বামী কার্ধ্যালয়ে খিয়াছেন, স্ত্রীর ধুবক বন্ধু আসিয়া তাহাকে বেড়া ইতে 
লইয়! গেলেন এবং স্বামী পীড়িত, স্ত্রী “পল্কা” ও “ওয়ালজ্” হত্যে সমস্ত 
রাঁত্রি অতিৰাছন করিতেছেন, এরূপ ম্বাধীনত1 আমাদিগের মধ্যে যেন কখন 

প্রবেশ না করে| 

স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য অন্তঃপুরধাঁস যেমন আবশাক তেমনি 

বনু স্ত্রীলোকের মহিত একব্র বাস.আবশ্ক। আমাদিখের সমাজের 

স্বসম্পকীঁয় অনেক লোক একত্র বাম করে, এ প্রথার' অনিষ যাছ। 
থাকুক না| কেন, স্ত্রীলৌকের সতীত্ব রক্ষণর জন্ত ইহ] বিশেষ উপযোগী 
বলিতে হইবে | .যে মানবীয় ধর্মশান্ত্র গ্রণেত। বলিয়া শিয়াছেন, - যে 

কী আপনি আপনাকে রক্ষা করে সেই যথার্থ সুরক্ষিত, মেই মাল- 

বায় ধর্মশান্ত্ প্রণেতা আবার অন্তঃপুরবাস ও শ্বজন-প্রতিপালন বিগান 
করিয়াছেন । অপ্রানঙ্গিক ন! হইলে আমর! এই স্থলে সবিষ্তারে দেখাইতাম 

যে, বু পরিবারের একত্র বাঁসের প্রথা- মিতাস্তই ইঙটশুগ্ত নছে। বিলাতে 

অনাহারে প্রাণ বিয়োগের ছঅন্লাহজ দৃষ্টান্ত যাহ শুনা যায়, তাছ। এই 

গ্রথ। (নিবন্ধন আমাদিগের দেশে শুন। যায় ন।| 



১২৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 

কাঁয়িক পরিশ্রম অভ্যাস ম্বীলোৌকের সতীত্ব রক্ষার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | ইংর'জদিশের মধো একটি কথা প্রচলিত আছে যে, শয়তান 
অলস ব্যদ্ডির মনে প্রবেশ করিবার অতিকতর ন্থযোগা পায়। আলন্য 

যেমন নিকষ প্ররতিদিগীকে পরিপোষণ করে এমন আর কিছুতে করেনা | 

এক বংশ পুর্বের ধনাঢ্য ও মধ্যমাবস্থ লোকের স্ত্রীরা যেরূপ শারীরিক 
পরিশ্রমে তৎপর ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ হয়না। পুর্বে 
পল্লীগ্রামে কোন ক্রিয়া! উপলক্ষে ভোজ জন্ত পাক করিতে স্ত্রীলোকে 
যেরপ আগ্রহা1তিশয় প্রকাশ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ আ'গ্রহাতিশয় 

প্রকাশ করিতে দেখ! যায় না| ইহা! হুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। 

বিলাতে সম্পন্নাবস্থ লোকের স্ত্রীরা মধ্যে পাকক্রিয়ার প্রতি অমনোযোগী 

হইয়াছিল, এক্ষণে সেখানে কতকগুলি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক একব্রিত হইয়। 

সুপ-শীন্তের অনুশীলন ও ভদ্র রমণীদিশের মধ্যে পাকক্রিয়। প্রচলন জন্ত 
এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং রাজ্জীর একটি কন্াকে সেই 

সভার অধিনায়ক! পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন বিলাতে এ বিষয়ে 

মমোযোগ প্রদত্ত হইতে আরম্ত হইয়াছে তখন এখানেও সেইরূপ হইবার 

সম্ভাবনা | বিঙ্গীতে কোন শুভানুষ্ঠান আরস্ত ন)হুইলে এখানে তাহ। 

হয় না| হায়! আমাদিশের দেশের কি ভুর্দশ | 

আমাদিখের দেশের অ্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য কি সুন্দর 

নিয়ম সকল সংন্থাপিত আছে। যদি স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা লোক- 

সমাজের ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুম্বরূপ হয়--+« যদি + শব্দে কেন ব্যবস্থার 
করিতেছি? ইছা দিন্চয় সত্য,--তবে এই নিয়ম গুলি কত যত্বের সহিত 

পালন কর! বর্তব্য। ক্ত্রীলোকের সতীত্ব ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব 
দ্ছল। 

্ গরূপবতী সাধী সতী ভারত ললন। 

কোখ। দিবে ভাদের তুলন1? 
শর্ষিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা দময়ন্তী পতিরতা৷ 

অতুলন। ভারত ললন। /* 
এই প্রধান গৌরবের কারণ আমর 'যেন ন! হারাই। আমাদে 
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গৌরবের সকল বিষয়ই নিয়াছে। এই একটি মাত্র অবশিউ আছে। 

এইটি প্রাণপণে রক্ষ/ কর! "শ্লাম।দিখের অতীব কর্তব্য । বিলাতের 

কোন কোন বিবি এদেশকে [নড, করিতে আইসেন, কিন্তু ভীরতবর্ষে 

অনেক বিষয় আছে বাছা ভাছারা নিজে শিক্ষা করিতে পারেন। 

আমাদিখের দেশের স্ত্রীলোকের অন্য দেশীয় আ্্রীলোকের সমন্ধে পাঁতি- 

ব্রত, ্রীড়া ও স্থজম জন্য শারীরিক কমটসহিফতা। বিষয়ে দৃষ্টান্ত ্ঘরপ 

হইতে পারেন। 



এ 

মযৈিনর দেশ । 
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€ তত্বযে।ধিনী গত্রিকা, কাণ্তিক ১৭৯৭ শক। ) 

আফিকাখণ্ড যদি সুয়েজ সংযোৌজক দ্বারা আমিয়াখণ্ডের সহিত 

সংযুক্ত না থাঁকিত, তাহা হইলে উহ্বাকে একটী মহাদ্বীপ বলিয়। ডাকা 
যাইতে পারিত। এক্ষণে যখন নুয়েজথাল প্রস্তুত হইয়াছে, তখন উহ্থাকে 

এক প্রকার মহাদ্বীপ শব্দে উক্ত করা যাইতে পারে! মিসর এই 

মনা দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব কোণে স্থিত| মিসর অতি উর্ধ্বর দেশি। প্রাচীন- 
কালের লোকের! উহাকে পৃথিবীর গৌলাবাঁড়ী বলিয়া ডাকিত| পর্জান্- 
দেব মিসরের প্রতি কদাচিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়| থাকেন ; এ দেশে 
প্রীয় বৃষ্টিপাত হয় না| মিসরের উর্বরতা নীল নদীর লাময়িক প্র(বনের 
প্রতি প্রাঁয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 

মিসর পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্থিভ হইয়] পৃথিবীর পুরখরত্তে চিরকাল অতি 

প্রকাশ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে । মিসরে যত রাজপরিবর্তন 

হুইয়! শিয়াছে বোধ হয়' পৃথিবীর অন্ত কৌন দেশে এতদ্রপ রাঁজপরিবর্তন 

হয় নাই| স্বদেশীয় রাঁজাদিগের রাজ্যের লোপ হইলে মিসর গ্রীকদিগের 
দ্বার] অধিকুত ছয়। তৎপরে রে।মকেরা উহ! আপনাদের সাআজ্য-তুক্ত 
করে। তত্ণরে রোম-দাআজ্য পুর্ব ও পশ্চিমভাথে বিভক্ত হুইলে 

মিসর পুর্ব রোম রাজোর অন্তর্গত হয়) তৎপরে আরবের মিসর দেশ 
অধিকার করে। তৎপরে তুর্কিরা উহাকে জয় করে| এক্ষণে উহা তুর্বি- 
দিগের অধীনে নাম মাত্র আছে। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে মিসর দেশ সভা দেশ বলিয়া! খাাত। প্রাচীন 

মিসরের কৌন ধর্ম-যাজক বলিয়াছিলেন যে, গ্রীকেরা কল্যকার শিশু। 
মিসরে এক্ষণে অনেক স্থানে প্রাচীন দেব-মন্দির সকল বিদ্যমান আছে। 
সেই সকল দেব-মন্দিরে এবং মিসরের প্রাচীন রাঁজাদিখ্শের সমাধি- 
মন্দিরে ও পিরামিড, সকলের অভ্যন্তরে যে সকল মূর্তি ও চিত্র অগ্ঠাপি 
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বর্তমান রহিয়াছে, ভীার আলোচন। দ্বার মিসরের প্রাচীন অধিবাসী” 
দিথৌর রীতি নীতি ধর্ম অনেক পরিমাণ, অবগত হওয়া মায়। পিরা- 
মিড সকল বর্তমান কালের সভালোকদিশখের বিলক্ষণ বিস্ময়ের কারণ। 

উাহাঁর। স্থির করিয়। উঠিতে পারেন না! যে, সেকালের লোকে এরূপ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্তি কি গ্রকারে করিয়] তুলিয়াছিল। একজন গ্রন্থ- 
কর্ত। বলিয়াছেন যে, যেমন আমরা সৃতন জ্ঞান্লাঁভ করিতেছি, তেমনি 

কোন কোন বিষয়ে পুরাতন জ্ঞ।ন হারাইতেছি। স্থাপত্য-বিষ্তা-বিষয়ে 

পুরাকাঁলের কোন কেখন কীর্তুর সহিত বর্তমান কাঁলের কীর্তির তুল- 

নাই হইতে পারে না। এমন ফি, ভারতবর্ষে দুইশত বৎসর পুর্ব্বে যে 

সকল অট্টালিক! বিনির্ষিত হইয়াছিল, তাছ! আমাদিশৌর ইংরাজ রাজ- 

পুঁকষপ্দগের দ্বার নির্মিত অনেক অট্টালিকা অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী! 
প্রাচীনকালে মিসরে মৃত-শরীর সংরক্ষণ করিবার এক বিছ্যা। ছিল। সেই 

কালের সংরক্ষিত মৃত-শরীর সকলকে “ মমিয়! ৮ (পরাযাায ) বলে। 
কত সহুঅ বৎসরের পূর্বের মৃত-শরীর এ বিষ্যা-প্রভাবে এখনও অভিনব 
অবস্থায় দুষ্ট হয়। 

প্রাচীনকালে মিসরে যে ধর্ম গ্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পৌরাণিক 

হিন্দু-ঘর্ষের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রীচীন মিসরবাসীদিশের গুনাইরিস্ 

নামে এক দেবতা ছিলঃ তাহার সহিত আমাদিখের শিবের অনেক 

সাদৃশ্ত আছে। আমাদিখের দুর্গ।র স্তায় আইসিস্ নামে ভাহাদিখের 
এক দেবী ছিল। নেপে।লিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এ দেশ ছইতে কতক" 

গুলি হিন্দু-সিপাই মিসরে প্রেরিত হুইয়াছিল। তাহার! তথাকার দেব" 

মন্দিরস্থিত মূর্তি সকল দেখিয়। আপনাদিখের দেশের দেবনূর্তি জ্ঞান 

করিয়। তাহাদের পুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল| প্রাচীন মিসরের ভাষার 

সহিত সংস্কতের কোন পাদৃশ্ট নাই। প্রাচীন মিসরবাসী, হিদ্দুজাতি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এমত কখনই বোধ হয় না| এস্থলে পৌর. 
নিক হিন্দু-ধর্ম কি প্রকারে প্রাচীন মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল তাছা নির্ণয় 

কর] সুকঠিন। 

দিথিজয়ী আলেকৃজাগার মিসর দেশ জয় করিয়া তখায় স্বনামখ্য!ত 
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আলেক্জান্রিয়া নমক নগর নির্মাণ করেন। তাছার মৃত্যুর পর টলমি 

নামক তাহার একজন সেনাপতি মিসরের অধীশ্বর হয়েন। তীছার 

বংশীয় রাজার! মিসর দেশে অনেক 'দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। টলমি 
বংশের রাজার] বিলক্ষণ বিস্ভোৎসাহী ছিলেন | কিন্তু তাহাদিখের মধ্যে 

এক জঘন্য প্রথ প্রচন্তিত ছিল। তাহার! সহোঁদরণদিশকে বিবাঁহু করি- 

তেন। ক্লিয়োপেট্রে। নামক মিসরের বিখ্যাত রাজ্জী যখন পুর্ণ-যৌবন 
প্রাপ্ত ছইয়)ছিলেন, তখন তীহার পিভা তাহাকে ভীহীর দশম বীর 

আতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন | টলমিদিখৌর পর মিসর দেশ অনেক 

কাল পর্য্স্ত রোমকদিখের অধিকারে ছিল | তৎপরে উহ! আরবদিখর 

হস্তগত হইয়াছিল | মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম হইতে আরবের নুতন জীবন 

প্রাণ্ড হইয়াছিল; সেই নব-জীবন ও নবৌৎসাহ সহকারে তাহার! পৃথি- 
বীর অমেক দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর একশত 
বৎসরের মধ্যে তীহারা এনিয়াখণ্ডের তাতার দেশ হুইতে ইউরোপ- 

খণ্ডের ল্পেন দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এমন এককাল উপস্থিত 

হুইয়।ছিল। যখন একই সময়ে তাহাদিশৌর সমরাশ্ব সকল চক্ষুষ, নদীর ও 

টেগল্ নদীর জল পান করিয়াছিল, একই সময়ে সমার্কণ্ডের ডু্ঘ ও 
গ্যাক্ষনি প্রদেশের দ্রাক্ষা, কালিফ, অর্থাৎ আঁরব অত্াট আঁলওয়ালিদের 
পদতলে গ্রজা-দত্ত উপহার স্বরূপ অর্পিত হইয়াছিল এবং একই অময়ে 

সিদ্ুনদী-তীরে ও আট্লান্টিক্ মহাসাগরের উপকুলে কলম! নামক খর্থ-ন্্র 
উদ্ষোধিত হুইয়াছিল। অম্ক নামক আরব সেনাপতি মিসর দেশ জয় 

করেন। এ নময়ে আলেক্জাত্রিয়া নর্গরে এক যহা-পুস্তকালয় ছিল। 

তখায় প্রার আট লক্ষ পুস্তক ছিল। অমৃ্ক, কালিফ্ ওমারকে এ পুস্তকের 
খিষয় কি করিবেন জিজ্ঞাদ। করিয়া! পাঠানতে তিনি লিখিয়। পাঠাইয়।- 

স্থিলেদ যে, সেই সকল পুম্তকে যাহা আছে তাহা! যদি কোরাণের 

বির্োধী হয় তবে তাছ। অবশ্য পুড়া ইয়া ফেলা কর্তব্য) আর যদি কোরাণের 

সছ্িত এঁক্য থাকে তাহা হইলে তাহা অনাবশ্ক বলিয়াও পুড়াইয়া 
ফেলা বর্তব্য। এই আদেশ মতে এ মহ'-পুস্তকালয় পুড়াইয়া ফেল হুইয়া- 

ছিল। তাহাতে সাছিভা ও বিজ্ঞান-সংলারের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
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বলা যায় না| বিখ্যাত পরার লেখক খিবন কিন্তু উক্ত পুস্তকা'লয়েন 
এ প্রকারে বিনষ্ট ছওয়ার কথা অবিশ্বাস করেন| যে কয়েকজন পুরা- 

বত্ত-লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তীছার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উর্টটী প্রাচীন পুরাবত্ত-লেখক ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আ্বমৃক 
নিজে একজন কবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, এই বিনাশ কার্ধাটী 
উহার শ্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এই স্ধ্রুই কারণ বশতঃ শিবন্ 
উল্লিখিত রততাস্তটী অবিশ্বীম করেম, কিন্ত তিনি বাতীত আর গকল আধুনিক 

পুরারত্ু-লেখক উহ! বিশ্বাস করেন | 

মিসরের জয়ের কিছুদিন পরেই তাহার আরব অধীগ্থরের! বোগ্লাদের 
আরব সম্রাটের অধীনত অন্বীকার করিয়াছিলেন। এ সকল অধীশ্বর 
মহম্মদ-দুছিতা ফাতেমার বংশোস্তভব ছিলেন। তার! আবার হীমপ্রভ 

হুইলে তুর্কজাতীয় লোকেরা যখন এসিয়া-মাইনর ও উত্তর আফিকা জয় 
ধরে তাছার সঙ্গে সঙ্গে মিসরও জয় করিয়াছিল! মিসর ইন্তানকুল 

অর্থাৎ কম্ফীন্টিনৌপলের ম্থলতানদিখর অধীনতা এতাঁবৎকাল পর্য্যন্ত 
দ্বীকার করিয়া আমিতেছিল, কিছুদিন হইল সমর-দক্ষষ অসাধারণ হী- 

শক্তি-সম্পন মহম্মদ আলি পাশা মিসরকে এক প্রকার জ্বাধীন করেম। 

এক্ষণে মিসরের অধীন্বর ইন্তাগ্থুলের ন্থলতানের অধীনতা নাম মাত্র 
স্বীকার করিয়া থাকেন। মিসরের বর্তমান অধীশ্বরদিখের উপাধি 

4 খেদীব "” | + থেদীব মহম্মদ আলি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 

উা্ার পুর্বকার পাশাদিগের সময়ে সার্কেশিয়া দেশীয় লেখকের বংস্টো- 

স্তব মামেলুক নামক সৈল্কদিগের' একাধিপতা ছিল। তাহার যাহা মনে 

করিত তাহাই করিত, পাশ! কিছু বলিতে পারিতেন ন1। মহমদ 

আলি একদিন মামেলুক সৈগ্তাধ্যক্ষদিগীকে.ভোজে নিমন্্রগ করিয়া তাহা” 

দিখের নস্তকচ্ছেদন করাইয়া ছিলেন এই একটী মাত্র নিদাক্ষগ কার্যোর 

অপবাদ তাহার নামে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি সাধারণভঃ তান 

বান্ ও দয়ালু ছিলেন। তিমি [মিসর দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা অনেক 
পরিমাণে প্রবর্তিত. করেন। তিনি “বে” উপাধি দিয় অনেক বন্ধদক্ষ 

ফরানীশ ও ইংরাজকে আপনার রাজামধো উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিয়]- 



১৩২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

'ছিলেন, বর্তম(ন খেদীব ইন্মাইল্ পাশার পুত্র পারিস্ নগরে ইউরে।পীয় 
যুদ্ধ-বিষ্ঠা। ও বিজ্ঞ।ন অধ্যয়ন করিতেছেন। 

মিনর দেশের এঁতিহাসিক ও ভূরুত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বিরত করিয়। 
এক্ষণে বর্তমান মিসরবাঁসীদিগের ধর্ম ও রীতি নীতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

মিনরের বর্তমান অধিবাঁসীদিশৌর মধ্যে অধিকাংশ লোক আরব 
জাতীয়! তাহার! মুর্সলমান ধর্মাবলম্বী | মুসলমান ব্যতীত কপ্ট ন।মক 
এক প্রকার লোক মিসরে আছে। ইহার] প্রাচীন মিসর দেশীয়দিগের 

বংশোস্তব ও খ্রীন্ট-ধর্মাবলম্বী। ইহারা খ্রীত্রীয়ানদিশের মধ্যে « ্্রীক 
চচ্চ'” নামক সম্প্রদায় ভুক্ত । রোমান্কাথলিকু চর্চের সহিত গ্রীক চর্চের 
অনেক সাদৃশ্য অ।ছে। কপ্টদিশের প্রধান ধর্মাধ্ক্ষ আলেক্জাপ্রিয়। 
নগীরে বন করেন| মিসর দেশে মুনলমান ও কপ্ট দেখিলেই চেন! 
যায়; কপ্টদিখের পাগড়ী কষ অথবা নীলবর্ণ এবং যুসলম[নদিশের 
পাথডী শ্বেতব। মুসলমানদিশের সহিত তুলনা করিলে কপ্টদিোি 
সংখ্য। অতি অন্প বলিতে হইবে | 

মিসর দেশের মুসলম।নদিগের মধ্যে দরবেশ ও ফকীরদগের বিলক্ষণ 
আধিপতা |. ই'হাদিখের মধ্যে  জেকর্% নামক প্রথা অর্থাৎ অভি উচ্ৈঃ- 
স্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্তন প্রচলিত আছে | অনেকগুলি দরবেশ পরস্পর হাঁত 
ধরা ধরি করিয়! ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ ও ঘুরিয়! ঘুরিয়। সত্য করিয়া 
থাকে । এক একজন দরবেশ এরূপ ঘুরিভে থাকে যে ঘুরিধার সময় .তাছার 

ঘাঘর1 উদঘাটিত খিলাতি ছত্রের হায় দেখায়। 
ইহাদিগকে “ 110,117 1015882% অর্থাত ঘুর্গায়মান দরবেশ কহে। 

এই প্রকার ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ ও ঘুর্ট়নের সময় কেছ কেছ দশ! প্রাপ্ত হয়। 
এ দশার নাম “মেল্বুন্)। যাহাদিশের মেল্বুস্ হয় তাহাদিগের 
গ্বর আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া! আইসে | তাহার! 

ভূমিতে পতিত হয়, মুখ হইতে ফেণ উদ্দীর্ন ছইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত 

হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খেঁচতে খাকে এবং তাহাদিশগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্- 
কের উপর অন্ত অঙ্গুলি নকল দৃঢ় রূপে সম্বন্ধ হয়। যাহার! মেল্বুস্ 
হুয় তাহার! অধিকাংশ ঈশ্বর-প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া এরপ হয়। 



মিসর দেশ। ১৩৩ 

সেই সঙ্গীত হইতে এখানে একটী পদ অনুব1দ করিয়! দেওয়] খেল ;-- 

« প্রেমে আমার অন্তঃকরণ উদ্বেজিত হইয়াছে, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। 

আমার হৃদয় বিদীণ হইয়াছে; অশ্র্ধারা আমার চক্ষু হইতে নিরস্তর 

বর্ধিত হইতেছে । মিলন এখন দুরস্থিত, আমার প্রেম।ষ্পদকে কি আমি 
দেখিতে পাইব? হায়! যদিবিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপুর্বক নিঃসারণ 
ন! করিত, তাহ! হইলে এমন কি দীর্ঘ-নিশ্বাসওষ্পীরিত্যাণ করিতাম না, 
হৃদয়ের বেদন! হৃদয়েই লুকায়িত খাকিত। রাত্রি জাগরণ করিয়। আমর 

শরীর ক্ষয় হইতেছে, বিরছে আমার আশ) নির্বাণ হুইতেঙ্ে, মুক্তার 

ম্যায় আমার অশ্রবিন্ সকল পতিত হইতেছে, আমার হৃদয় অগ্নিতে 

দর্ধ হইতেছে, আমার অবস্থার স্তায় আর কাহার অবস্থা? এ অবস্থার 

ওধধ কি তাহ! জানি না। যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপুর্বক মিঃসা- 
রণ ন। করিত, তাঁহ। হুইলে এমন কি দীর্ঘ-নিশ্ব। নও পরিত্যাগ রি 

না, হৃদয়ের বেদন। হৃদয়েই লুক্ক(য়িত থাকিত |" 

মিসরবাসী দিগের মধ্যে অনেক উৎমব প্রচলিত আছে। তাহার! 

মহরমের প্রথম দশ দিন অত্যন্ত শুভকর জ্ঞান করে এবং দশদিনের দিন 

মহোতৎনব করিয়া! থাকে । বৎসরের চতুর্থ মাসে তাহার “মুলীদ্ অল্ 
'হুসানিন্ » নামক উত্সব করিয়া! থাকে | নিজ মহশ্দের স্মরণর্থ যে 

সকল উত্সব হয়, তাহা ব্যতীত অন্ত সকল উত্নবের মধ্যে এই উতমব 

সর্বাপেক্ষ। প্রধান। এই উৎমব হোসেনের স্মরণার্থ সম্পাদিত হয়| 

দে দিবস মস্জীদ সকল আলোকে আলোকময় করার ও জেকরের 
অতান্ত প্রাচুর্ভাব হয়| রজব নামক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে তাছার! 

মহম্মদের কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বশরীরে ব্বর্গারোহণ ঘটনার স্মরণার্থ একটী 

উত্সব করির। থকে | এই উৎসবের দিন প্রধান সেখ অর্থাৎ ধর্মাধক্ষের 

ঘোটক ভূভলশায়ী ভক্তের উপর দিয়! চলিয়! যায়| এইরূপ প্রবাদ যে 

ইহাতে তান! দিখের শরীরে কোন অনিষ্ট হয় না। 

বর্তমান মিমরবাসীর। নীল নদের এথম জল বুদ্ধির সময়ে একটী উৎমব 
করিয়া থাকে। প্রাচীন মিসরবানীর। এই লময়ে একটী কুমারীকে শোভন 

পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়। নদে নিক্ষেপ করিত | তাহারা বিশ্বাস করিত 



আক 

১৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ । 

যে এইরূপ এফটী কুমারী নীল নদকে অর্পণ না করিলে যথেষ্ট প্লাবন হইবে 

না। আরব সেনাপতি অমৃক মিসর দেশ জয় করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা 
রহিত করেন। কখিত আছে 'ষে এঁ প্রথা রহিত করাতে নীল নদের 

জল যথেষ্ট রূপে বার্ধত হয় নাই। তক্জন্ত মিসরবাসীর1 অত্যন্ত উদ্ধিগ 

ও ভীত হওয়াতে অমৃক কাঁলিফ্ওমারকে কি কর। কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়। 
গ।ঠান। কালিফ ওমাঁর একটী পত্রিক! লিখিয়া৷ অমৃক্কর নিকট পাঠাইয়! 
দেন এবং উহ নীল নদে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। এ পত্রিকায় 

এই কথাগুলি লিখিত ছিল। « ধর্ম নিষ্ঠ বাক্তিদিগের অধিপতি আবহুল্প। 

ওমারের দ্ধ।র] নিসরের নীলনদের প্রতি উক্ত/-যদি তুমি আপনার ক্ষম- 

ভাতে বর্ধিত হও» তবে বর্ধিত হইও না| আর যদি সর্বশক্তিমান এক 

মাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হও), তবে আমর! ঈশ্বরের নিকট গ্রার্থনা 

করি যে তিনি তোমার জল বৃদ্ধি ককন। কালিফের আদেশ মত অম্ক 

এ পত্রিকা নীল নদে নিক্ষেপ করেন| কথিত আছে যে তাহার পরদিন 
রাত্রে নীলনদ যোলছাত বৃদ্ধি পাঁইয়'ছথিল। এরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান কখন 
বিশ্বাসযোগীা হইতে পারে ন1| 

নীলনদ যখন যথেউরূপে বর্ধিত হয় ভখন 'মনাদি” নামক সাধারণ সম্বদ 

ঘোষকেরা বালক সমভিবাধছাঁরে পভীকা হত্তে করিয়া! গ্রামে গ্রামে। নগরে 

নগীর়ে এ ঘটনা ঘোষণ। করিয়া দেয়। যেহেতু নীলনদের বৃদ্ধির সমাচার 

ন৷ পাইলে প্রজার! নির্দিউ কর দিতে অনিচ্ছু হয়। নীলনদ যথেউ বার্ধত 

হইলে যে দিব তাছার তীরস্থিত বাদ কাটিয়া কাঁছির| (০17০) নগরের 

সন্নিহিত খালে তাহার জল আনয়ন করা হয়, সেদিন মহ! মহোৎসব 

হইয়। থাকে। নানা! শোভনবর্ণে রঞ্রিত বুহুৎ বৃহৎ নৌকা আরোহণ 

করিয়৷ ধনাঢ্য ও অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ বাদকাটারূপ ক্রিয়। দেখিতে 

উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নৌকার উপরে ন্ৃতা গীত বাস্তু হইয়! থাকে। 

যখন উপস্থিত প্থান কর্মচারী ৰাদ একটু কাটিয়া! দেন তখন সকল লোকে 
গগণত্েদী রবে আপনাদিগের আহ্লাদ প্রকাশ করে। 



হিন্দ, অথবা! প্রেসিডেন্সী 
কলেজের 'ইতিবৃত্ত। 

( খৃষ্টাব্দ: ১৮৭৫ সালের ১ল! জানুয়ারি দিবসে প্রথম কলেজ- 
সম্মিলন উপলক্ষে অভিব্যক্ত হয়।) 

অগ্ভ কি আনন্দের দিন! সেই সকল পুরাতন মুখ্তী পূর্বে যাছ। কলেজে 
দর্শন করিতাম তাছ। আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তূণ্তিলাভ করিডেছি। 

আাজি বোধ হুইতেছে যে আমর1 যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি 1 

যৌবন সময়ের ভাব সকল আজি আমাদিখের মনে জাখীরক হইতেছে। 
এই সম্মিলনের উদ্যোগীগণ কর্তৃক ছিল্মুকলেজের ইতিরত্ত বলিতে অনুকদ্ধ 

হুইয়াছি | আমি হিন্দুকলেজ ও প্রেমিডেন্সদী কলেজকে একই কলেজ 

মনে করি যেছেতু প্রেসিডেন্সী কলেজ পুর্ধ্বকার হিম্ুকলেজেরই অনুক্রম 
মাত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র, ছিন্দুকলেজের পাঠা-পুস্তকঃ হিন্দুকলেজজের 

শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেঙ্গী কলেজ হইয়াছে অতএব এ কলেজঘয়কে 
একই কলেজরূপে গণ্য কর] কর্তব্য । 

নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পর্ববতস্থিত ক্ষুদ্র প্রঅবণ তেমনি যে জনা 

লোক হিন্দুসমাজে প্রবিউ হুইয়! ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি 

স্থান হিন্দুকলেজ, অতএব হ্বিম্ুকলেজ কিরূপে স্থাপিত হইয়া ছিল+ তাঁছার 

ইতিহাস অতি ওৎন্কাজনক।' কিন্তু তদ্ৃত্তাস্ত বলিতে খেলে তাছার 
পূর্বের ইংরাজী শিক্ষার অবস্থার কিন বিবরণ দিতে হয়| 

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে স্্ীষ্টীন মিসনরি রেবরেওড মে সাছেৰ চুচু* 

ড়াতে একটী মিসনরি দুল সংস্থাপন করেম॥ এতদ্দেশীয় ইংরাজী ক্ষুলের 
মধ্যে এই ক্ষুলটি সর্বপ্রথম সংগ্থাপিভ হয়। মে সাছেব থাবর্ণমেন্ট হইতে 

সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহার প্রার্থন। সফল হয়| পরে কোন বিশিষ্ট 

ছেতু বশতঃ সেই লাঞাধ্য রহিত হয়| তাহার পরে শর্বোর্ণ সাছেৰ 



১৩৬ . বিবিধ প্রবন্ধ। 

কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শর্বে।র্ণ সাহেব ফিরিলি ছিলেন | 

তিনি এক প্রকার বাঙ্গ।লি ছিলেন বলিলে হয়| শুনিয়াছি, তিনি গতি 

বত্নর পুজার সময় দ্বারকানাঁথ ঠাকুরের বাটী হইতে এক হাড়ি মিফীন্ন 

হাঁতে করিয়! লইয়া! যাইতেন | পরে আরাটুন পিজ্রম্ নামে আর একজন 

সাহেব আর একটা স্কুল সংস্থাপন করেন। এ স্কুলে কষ্ষমোহন বনু ও 
রামরাম মিআ নামে দই ব্যক্তি ইতরাজী শিখিয়।ছিলেন। কৃষ্কমোহন বস্তর 

জন্বন্থান দক্ষেণ দেশন্থিত বোডাল প্রাম| ক্ুঞঃমোহুন বস্ত রাজা রাধাকাস্ত 

দেবের শিক্ষক ছিলেন | তিনি যখন তীহাকে পড়াইতে যাঁইতেন, তখন 

মতির মালা গলায় ও জরির জুত। পায়ে দিয়। যাইতেন| আমার বোধহয়, 

এই বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রনিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তর বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত 

হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়ছিলেন। এক দিবস রাজ? দ্বিতীয় চার্লস 
বুষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে শিয়।ছিলেন| বুষবি সাহেব তাহাকে 

বলিলেন, “ আপন।র রত্বমণ্ডত টুপিটি আমাকে দিউন। কেন না, আমার 

ছাত্রের আমাকেই ইংলগ্ের জর্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয় জানে । আমার 

অপেক্ষ! আর কেহ যে ইংলগ্ডে বড লোক আছে; ইহ। তাহার! জাঁনিলে 

আমার মানের হানি হইবে 1” বোধহয়, কুষমোহুন বনু বুষ বি সাছেবের 

ন্তায় শিক্ষকের কাধা অত্ন্ত সম্মানের কার্ধ; বলিয়া মনে করিতেন, এই 

জন্য এরূপ পৌষাক পরিতেন। 

প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল| পরে মহা ত্ব। হেয়ার সাছেব 

উদ্যোগী হইয়া সেই ঢুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন 

করেন এবং সর্ব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ- 

সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন| মহত্ব ছেয়ার সাহেবের নাঁম 

স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কতজ্ঞতাঁরসে আত হয়| তীহার সম্বন্ধে 

আমার একথানি গ্রন্থে এইরূপ লেখ। আঁছে। 
«৪ ডেবিড. হেয়ার এই দেশে ঘড়ির বাবনাঁয় দ্বার লক্ষ টাক] উপার্জন 

করিয়াছিলেন। তিনি ত।হ।র স্বদেশ ক্ষটলণ্ডে ফিরিয়। না গিয়া সেই 

সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লৌকের হিতসাঁধনে বায় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র 

দশায় উপনীত হুইয়াছিলেন। ত।হাকে এতদেশীয় দিখের ইংরীজী শিক্ষার 



হিন্দু অথব| প্রেিডেম্দী কলেজের ইতিবৃত। ১৩৭ 
থটিকর্ত। বলিলে অতাক্তি হয় 11 ..ভিনি হেয়ার স্কুল লংস্থাপন বরেন 
ও হিম্মুকলেজ মংগ্থাপদের একজন প্রধান উদ্ধোগা৷ ছিলেন | আমি. একজন 
ভাছার ছাত্র ছিলাম | আমি যেন 'দেখিতেছি, ভিমি গধম হস্তে লইয়া 
শীড়িত বালকের শধ্যার পার্থদেশে দগ্ডারদান রহিয়াছে ; অথব! যেখানে 
যা ছইডেছে, তথায় হঠীৎ জামিয়া! অভিনেত! বালককে নীচ: আসোদ*, 
ক্ষেত্র হইতে বলপুর্ব্বক লইয় বাইতেছেম। ” 

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছুদিন পূর্ধের্ হেয়ার মাছে ছেয়ারক্কুল 
সংস্থাপন করেন ।-হেয়ারস্কুল আমা দিগের বর্তমান সকল বিস্তা'লয় বণেক। 

প্রাচীন। প্রথম হেয়ার ক্ছুলের নাম ক্ষুল সোসাইটির ক্ষুল ছিল।. হেয়ার 

সাছেব এই ভ্ুপ সোসাইাটর প্রাণ দ্বরূপ দিলেন) : এই স্কুল সোসাইটি, 
সবার আমাদিখের দেশের অনেক ছিতমাধন ছয় | তীহার! কলিকাভার 
কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিক। বিস্তালয় ও দুইটা ইংরাজী ক্ষুল সংস্থাপন। 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাছেবের স্কুল একটী। -ভীছারা লহয়েক্ 
বাঙ্থাল! পাঠশালার গুকদিণকে পারিতোবিক দিয়া শিক্ষার উরত: অণীলীয 
জধলগ্বন করিতে তীছাদিগীকে প্রোৎনাছিত করিতেন . রাজা রাধাকান্ত 

দেবের বাডীতে গুকদিগকে উল্লিখিত পাঁরিতোধিক'বৈভরিত হইড |: এট 
সোসাইটির দ্বার রাজ! রাধাকান্ত দেব আীপিক্ষা! পোষক “ স্ীশিক্ষ!+ 
বিধায়ক” গ্রন্থ ও বাঙ্গালাভাষ! পিক্ষেণপযোী নীতি-কথ।' প্রভৃতি 
পুস্তক. প্রণয়ন করিতে প্রবর্তিত. হইয়াছিলেন | : হেয়ার )গাছেব. এখদে 
রাজ] রামমোহন রায়ের মিকট উতর প্রণালীতে. একটা" বণ ইংরাজী 
্ুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন।.. কিন্ত পরস্তাবটী কার্ধে। পরিণত * ছয় মাই! 
পরে বৈদ্তদাথ মুখোপাধ্াক়, যিনি: ছাইকোর্টের গপরলোকগাত জজ অনু 
কুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামছ। তিমি উ প্রভাব করাতে কার্য 'পরিগত 
হয়) বৈদ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ অভাবে, মগ করিবার, জাম সর্তাদ 

ছাউড ঈন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে: বাইতেন।। সর, জন ছাউড, ১ 
দুশ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাহার নিকট তান, একটী ইংরাজী গুলে 
্থাপনেয প্রস্তাব করেন|। তিনি প্রসতাথটী,_ অনুমোদন করিলেন 

লে কাদ আহ এ বার, চাহ: 0 

১৮ 



১৬৮: 15 ৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 

তৎপরে হাউ ঈউ সংহেধ ৬ হেয়ার সাহেব উদ্ভোগী হুইয়। ১৮১৪ সালের 
১৪ মে' দিখলে ঝলিক'ভির গ্রধান ব্যক্িদিখৌোর এক সত আহ্বান কয়েম। 

কলিকা্তার অনেক 'সন্তীন্ত' ব্যক্তি সেই, সভায় উপস্থিত ছিলেন | কিন্ত 
সে সভারতেও কোম ধিশোষ কারা, হা নাই ।' সে. সময়ে ছিল সমাজে 

বিলক্ষণ দলাদলি চঁলতেছিল | রাজী রামমৌহন রায় যেই সমক্টে ধর্প- 
অংস্কার আরস্ত করিয়াছিলেন | তিনিই সেই দলাদলির 'খুল]" উাছার 

প্রত্তি বিদ্বেষ বশতঃ ছিচ্দু-সমাঁজীস্থ লেখকের) বলিয়াছিলেন) “ রামমোহন 

রায় ইহাতে খাকিলে আমর। থাকিব না 1” “তাহাতে মছামন] রাসমোহছল 

রা আঁয়। মছত্গুণে বলিক্লাছিলেন; “জমি থারিলে যদি বিদ্যালয়ের 
পাপন ৩ উদ্নতির ব্যাঁধাত ঘটে, তবে আমি ইহ্বর সংঅবে খাঁকিব না1+, 
ফিটু দিম এই রূপে. আন্দোলন. চলিল |: পরে ১৮১৭ খৃঃ অধর ২০শে 
জানুয়ারী দিবসে ক্ষুল' খোলণ হুইল | এই ক্ষুলই' পরে উন্নত হইয়া হিন্দু 
কলেজে 'পরিণত হয়) এ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন. কালে বৈদ্যনথ 
সুখোগাধ্যায় দ্কুলগীকে বট, বৃক্ষের সহিত তুলনা, করিয়াছিলেন । তিনি 
ঝিয়াছিলেন ষে। যেখম বট বক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হুইয়। প্রকাণ্ড 

কু্ষরণ্ে- পরিণত ও»ফলে ফুলে সশোঙ্িত হয়, তক্্রপ এই বিদ্য'লয়ও 

হইবে 1 তীঙার, এই. 'তবিধ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে | হিন্দু কলেজ 

সংশ্থাপনে ছেঁয়ার সীছেব বিশেষ যত্ব, করিয়াছিলেন । - প্রধানতঃ তাঁহার 
ধত্বে উহ সংস্ুখপিত হয়| ' কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্ধমানের মহারাজা 

তেজচন্দ্র বীছাছুর ১০০০ টাকা ও খৌপীমোহদ ঠীকুর ১০০০০ টাকা 
গ্রগান- করেন। কুলের, একটী কমিটী ছিল।| গৌণীমোছন ঠাকুর, 
গোলীমোহন দেব, ভ্ীকুফ, সিংহ, -রাঁধাঁকান্ত দেব, ইরা] ক্ষুলের খীবর্ণর 
কঁদে : নিযুক্ত. ' হুইয়াছিলেন। - প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঘৃত্যুগ্রয় বিদ্যালঙ্কার এ 

কমিটির ' এক জন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরানহাটায় গোরা? 

বর্ণাখের (কাটীতে | (যেখানে এক্ষণে ওরিএণ্াল.সেমিনরি আছে) নেইখানে 
ঘটা সংস্থাপিত ছয় 1 ভীহায গর কিরিঙ্গি কমল বসুর বাঁট়ীতে (এক্গণে 

ধা্ী বাঁধু হুর়মাথ মলিকের ধাটী ৩ ধেখানে সর্ব প্রথমে ব্রাঙ্মলমাজ কিছু 
দিন হইয়।ছিল) লইয়। যাওয়। হয়| তথ। হইতে চুল টিরেচী বাজারে 



হিন্দু অথব! প্রেম্িডেন্দী, কলেজের ইৃতিত্ত। ১৩৬ 

স্থানাগ্তরিত ছয়! -তৎপরে 1১৮২৬. সালে, পটলডা জায় সংক্কৃত :কলেজের 
আই্লিকায় আনীত হয়) .১৮২৪ লীলের ২৫ ফেরা রিদিবলে এট 
লিকার মৃল-প্রন্তর শীবর্ণর জেনেরল 'লর্ভ আমছাঙ্ হার প্রোথিত লয় |. 

এঁ প্রস্তর উপরে খোঁদিক. লিপি স্বার। জান যাইতেছে হে) উক্ত: মুল- 
প্রত্তর হিন্দু কলেজের..নাষে প্রোধিত হইয়াছিল |: কিন বন্তত এ 
অট। লিক এপ্রধানভঃ হৃতম সংস্কাপিত সংস্কৃত কলেজের জম, 'নির্সিত- হয়| 

সেই খোদিত লিপির অবকদ এপ্রতিলিপি লিন দেওয়। গেল? 
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১৪০ রে বিবিধ প্রধস্ধা 

. এই অট্টালিকার মধ্যদেশে হৃতন সংস্থাপিত সংস্কড কলেজ এবং ছুই 
বাহুতে ছিন্দুকলেজ সন্নিবেশিত ছইল। এই সময়ে শেষো্ত বিদ্ালয়টী 

প্রথম এ সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়। 
এই সময়ে হিন্নুকলেজ্জকে ভিন নামে ডাক হইত, ছিন্দুফলেজ। এজ - 

ইত্ডিয়ান কলেজ ও  খছাবিষ্তালয়। উহাতে বাঙ্গাল! ইংরাজি পারসি 
পড়া হইত বলিয়া! উহার এক নাম এলে 1-ইণ্ডিয়ান্ কলেজ ছিল ।৯ 

: উল্লিখিত মূল-গ্রন্তর প্রোথিত করিবার অব্যবন্ছিত পূর্বে লাছেবদিশোর 

মধেো এতদেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষ। প্রদান করার বিধেয়ত। বিষয়ে 

তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তাহাদিখের মধো কতকগুলি ইংরাজ 
শিক্ষার পক্ষ ও কতকগুলি বিপক্ষ ছিলেনঃ কেবল আরবি পারসি গু 

সংগ্কত শিক্ষার পক্ষ ছিলেন | এই ছুই দলে ঘোরতর বিবাদ হুইয়ান্িল। 

এই ধিবাঁদঃ হিন্ুকলেজ পটলভাঙ্গার় আসিবার পূর্ববে আরম্ত হইয়া এ 

ঘটনার পর দশ বৎসর পর্য্যস্ত চলিয়াছিল| পরে ১৮৩৫ সালের ৭ই গে 
দিবলীয় খীবর্ণমেন্টের এক অবধারণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার 
গীতি অধিক মমোধযোশী গ্রদান করণ কর্তবা | মছামন! লর্ড উইলিয়ম 
ধেশ্টিঙ্ক এ সময় শীধর্ণর ছিলেন | রাঁমমোছন রায় ১৮২৩ সালে উক্ত 
৯ উক্ত কলেজের ১৮৩৪ খৃষ্টানদের ৭ আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত ৯২ নম্বর সর্টফিকেটে 
ই সফল ব্যতি'র ইংরাজী শ্বাক্ষর দেখায়। 

| প্রস্নকুমার ঠাকুর 

রসময় দত্ত 

এ টয়য় 

রামকমল সেন 

রাঁধামাধৰ বাড়্যে 

গার হেলিফেল জে, লি, সি, সাল ত্বারকানাথ ঠাকুর 

হেডমাষ্টার ডেবিড, হেয়ার রাঁধাকাস্ত.দেব 

ভ্রীকৃষ্ণ সিংহ 

বিজিটর | 
উদ গর্টফিকেটে উহার এলে ইতি্সান্ কগেজ এই দাদ দেখা যায়। ত্মজর ট,রর 

-পাঁছেধ সংস্কৃত কলেজের তদনীত্তন অধ্যক্ষ ছিলেদ। 



হিন্দু অথব! গ্রেমিডেন্সী' কলেজের ইতিরৃত। ১৪৯ 

বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড আমহ্্ী সাঙেবকে ইংরাজী পিক্ষার 
অনুমোদন করিয়। এক গতর লিখেন, ভাছার অবিকল প্রতিলিপি নিয়ে 

দেওয়া গেল। 
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' রামমোহন রায় এই আবেদন পত্র অমাঁয়িক-ম্বভাঁব ভাঁরত-হিতৈষী 

বিখাত লর্ড বিশপ. হিবর্ সাঁছেব ছ্!র! শীবর্ণর জেনেরলের নিকট অর্পণ 
করেন। হিবর্ সাঁহেব এই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £111018 1)71007 0: 

168 8009 1710711517১ 209৭. 997390, 9100 109:011)19 21000100101, 15 2৮ 00001 

08110310888 0010011)9 10] 1) /312610, এক্ষণে আমরা প্রকৃত 

বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছি । 

হিন্ুকলেজের নিমিত্ত প্রথমে ১১৩১৭৯ টকা সংগৃহীত, হয়! সেই 
টাক! জৌসেফ্ বেরেটে। কোস্পানী নামক এক পোঁ্টুনীজ সগদাগরের 
ছাঁউসে রাঁখ। হয়| তাহার উপন্বত্ব হইতে টাক লইয়! ছিন্দ্ুকলেজের 
অধ্যক্ষের কলেজের ব্যয় নির্ধবাহু করিতেন। ১৮২৪ খুফীব্ডে উল্ত 

সওদাগর দেউলিয়। 1 হওয়।তে ২৩০০০ টক! মাত্র অবশিষ্ট থাকে । এই 

সময়ে কলেজ কমিটী অর্থানুকুল্য জন্য শীবর্শমেন্টের নিকট প্রার্থন। করেন। 
দীবশমেণ্ট অর্থানুকুল্য প্রদানে সম্মত হয়েন। হিন্দুকলেজ কমিটী ও 
ধীবর্ণমেন্টের পক্ষ জেনেরল কমিটী অব পবৃলিক্ ইনষ্রকূশন্ অর্থাৎ সাধারণ 
শিক্ষা! কমিটী, এই ছুয়ের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যখন অর্থ।- 
নুকুল্য করা হইতেছে, তখন সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়, তাহ! 

দেখিবার জন্ত শেষোক্ত কামটীর যিনি সম্পাদক হইবেন, তিনি হিন্দু- 
কলেজেরও বিজিটর অর্থাৎ পরিদর্শক পদে নিধুক্ত হইবেন| জংস্কত 

কলেজের অধ্যক্ষ ও সাধারণ শিক্ষা কৃমিটীর সম্পীদক বিখ্যাত উইলসন্ 

সাছেৰ পথম এ পদে নিযুক্ত হয়েন। উইলসন্ সাঁহেৰ মনে করিতেন 
ষে, ছিন্ুকলেজের ছাত্রের বাঁবু শ্রেণীর লোক ও সংক্কত কলেজের 
ছাত্রের পণ্ডিতশ্রেণীর লোক | এই ছুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরষ্পর 
ক্ঘভাঁবতঃ বিদ্বেষভাঁব থাঁক। মিবদ্ধন সর্বদা বিবাদের আশঙ্কা করিয়। 

তিমি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দিকে শক্ত করিয়া! রেল দিয়াছিলেন। 



হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্ত ১৪৭ 

উইলসম্ সাছেবের পর সাধারণ শিক্ষা কমিটীর পর পর সম্পাদক 
সদর্লগড সাহেব, ওয়াইজ সাছেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের বিজিটর হইয়া 
ছিলেন। জেনেরল কমিটা অব পবুলিক্ ইনস্রকৃশন্ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষণ 
কমিটী, কৌঁন্সিল অব. এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে পরিণত হইলে 
পর ১৮৪১ সালে যখন সর্ নিচ রায়েন শিক্ষা! সমাজের সভাপতি 

ছিলেন, তখন তিনি যেরূপ অর্থানুকুল্য কর। হইতেছে সেরূপ তত্বীবধ।ন 

হইতেছে না, ইছ! বিবেচন। করিয়। কলেজ কমিটীর সঙ্গে এই বদ্দো- 
বস্ত করিলেন যে, কলেজ কমিটীর সকল সভা শিক্ষ। সমাজের সভ্য 

হুইবেন এবং শিক্ষণ সমাজের সকল সভ্য কলেজ কমিটীর সভা হইবেন | 
কিন্ত যখন কলেজ কমিটীর অধিবেশন হুইবে, তখন শিক্ষা সমাজের 
ছুইজন সভ্য এবং তাঁহার সভাপতি এবং সম্পাদক উপস্থিত থাকিবেন 
এবং যখন শিক্ষা সমাজের অধিবেশন হইবে তখন কলেজ কামিটার: 
ুইজন সভ্যমাত্র উপস্থিত থাকিবেন| শুদ্ধ এই বন্দোবস্ত হইল তাহা 
নহে, কলেজ কমিটীর ন।ম লুপ্ত হইয়া তদবধি তাহা 3০০০2 ০৫ 
(])9 00018০91] ০7170902100, 10: 61১০ 11910909790 01119917100 

0০11089 অর্থাৎ হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানার্৫থ শিক্ষা! নমাজের বিভাগ, 
এই নামে আখ/াত হুইল| তৎ্পরে ১৮৫৩ সালে হিল্ুকলেজের শিক্ষক 

কৈলাসচন্তর বনু খুধীয়।ন হইয়া! যাওয়াতে কলেজ কমিটার এতদ্দেশীয় 
সভ্যের! তাহাকে কর্মচাত করিবার এবং ইংরাজ সভোর1 তাহাকে রাখি- 

বার অভিপ্রায় করাতে তাহা দিশের মধ্যে যৌরতর বিব্]দ উপস্থিত হয় 
এই বিরোধ নিবন্ধন, শ্রীযুক্ত প্রন্নকুমার ঠাকুর কলেজ কমিটী ছইতে অবনৃত্ধ 

হয়েন। এই সময় রাঁজ। রাধাকান্ত দেব, রাধামাখব বন্দোপাধ্যায়, স্ীকষ। 

সিংহ, আশুভোঁষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলেজ কমিটীর মেম্বর ছিলেন! 
ইই[দিশের মধো কেবল রসময় দত্ত সাছেবদিগের পক্ষে ছিলেন।- এইরূপ 

বিবাদ হওয়াতে গীবর্ণর জেনেরল্ লর্ড ডেল্হাউনি এই গুন্তাব করেন বে 

যচ্যপি কলেজ কম্টীির এতদ্েশীয় সঙ্জেের! কলেজ নিজে চালাইতে সমর্থ 
হুয়েন; তাহ! ছইলে তাহার! চালাউন, দি ন। সমর্থ ছয়েন, তবে তিনি 

টি ) কলেজ উঠাইয়! দিয়া একটা অসানদারিক 



১৫০ বিবিধ প্রবন্ধ । 

হুয়াছিলেন| তিনি আমাদের ভূতপুর্র্ব লেফ্টেনেন্ট গবণর গ্রাণ্ট সাঁছে- 
বের পিতা । 

এই সময়ে ডিরেখজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ছাঁক্রেরা 

তাহার প্রতি অতান্ত অনুরক্ত ছিল | তীর একটী বিশেষ ক্ষমত1 ছিল যে, 

তিনি ধীলকদিগের মন বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি 

স্কুলের সময়ের পুর্বে ও পরে বালকদিগের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নখনা 

বিষয়ে শিক্ষ। দিতেন । তিনি তাহাদিগকে 016068] 01019500117 অর্থৎ 

মনম্তত্, ইংরাঁজী স।হিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। হার 
উপদেশের প্রভাঁবে ছাঁত্রশীণের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি অনাঁস্থর উদয় 

হইয়াছিল | তাহা'দিশের মধো কেছ কেহ উপবীত পর্য্যন্ত পরিস্তা'গ করিয়া- 
ছিলেন | কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার সময় তাহ! জপ ন। করিয়। পোপ 

নামক ইংরাঁজী কবি দ্বারা! অনুবাঁদিত হোঁমর গুণীত ইলিয়ড কাব্যের পদ 
সকল মনে মনে পাঁঠ করিতেন|। এই মকল দেখিয়! শুনিয়। কলেজের 

অধ্যক্ষের! ভীত হুইয়। উঠিলেন | ডিরোজিওর সম্বন্ধে অমাঁর প্রণীত এক- 
খনি পুস্তকে যাহ লিখিয়াছি, তাহা এক্ষণে পাঠ করিতেছিঃ-- 

“ডিরোজিও সাঁছেব একজন ফিরি্গী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ 
শিক্ষক ছিলেন। কিন্ত ছাঁত্রেরা তীহ!কেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে 

তত চিনিত না| তিনি প্রগাঢ় বিদা। ও অকুত্রিম স্েহ দ্বারা ছাত্রদিগকে 

এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাকে তাহারা ছাঁডিতে চাহিভ ন1| 

তিমি অতি -প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কলেজের ভিতর একব'র 
একটী। তাঁম।স। হুইতেছিল | একটী বালক তীহার সম্মুখে উহাকে অ।ডাঁল 
করিয়।ভীমাঁনা দেখিতেছিল | তিনি বলিলেন, “| 1009 ১০৮ &৩ 1)0$ 

$90909160৮% “ত্রিয় বালক ! তুমি জ্বচ্ছ পদার্থ নহ|” তীহার এই 

দেশে জম্ম ছিল| কিন্তু অন্যান্য ফিরি্সী যেমন বলে, “মোদের বিল তি, 
| তিনি মেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়। ইহার 

্রুতি যথেষ্ট মমতা করিতেন | তীহার একী কবিতীতে তাহার স্বদেশীনু- 
রাঁখৌর অতাতকক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । সে কবিতটী তাহার রচিত 

/ভারতবর্ষের একটি পুরাঁতন-আখ্যান-মুলক কাবোকিমুখবন্ধ। , 
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ন্বদেশ আমার ! কিব। জ্যোতির মণ্ডলী 
ভূষিত ললাট তব; অন্ডে গেছে চলি 

সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে 
দেবতা সমান পুজ্য ছিলে এই ভবে। 

কোথায় সে বন্দ্যপদ! মিম! কোথায়! 
গগনবিছারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার, 
হুঃখের কীছিনী বিন1! কিব! অছে আর? 
দেখি দেখি কালারবে হইয়া! মগন, 

অন্বেষিয়া পাই যদ্দি বিলুপ্ত রতন। 
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ, 

আর কিছু পরে যাঁর না রছিবে লেশ। 

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ঃ 
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা! জননি 1% | 

* এই অনুবাদ জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু খিজেন্্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ধ্ী আছি। 



১৫২ বিবিধ প্রবন্ধ । 

“ছুঃখের বিষয় এই যে এক জন ফিরিঙ্গী ভাঁরতবর্ষকে এমন প্রেমের 
চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কৌন কোন হিন্দুসন্ভানকে মেরপ করিতে 
দেখ! যাঁয় না| ডিরোজিওর স্বদেশ্সীমুরাঁগ, তাহার সদাঁশয়তা, তাহার 

প্রগাঢ় বিদ্য। ও জ্ঞ।ন দেখিয়া তাহার কতক গুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল 

যে, তাহারা সব্ধদাই তীহার সহবাসে থ।কিতে ভাঁল বাসিত। তিনি 

কলেজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষের 

উহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালিস্থ বাসায় 

উপদেশ দিবাঁর নিয়ম করিলেন। তীহার ছাত্রের! তাহাকে এমনি ভাল 

বঁনসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বি ুষ্যো'গ হইলেও ভাহীদিশের মধ্যে 

কেহ কেহ বাশীবাঁজার হইতে ইট[লি যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ভিরো- 

জিগর শিষ্র! তীহার নিকট হইতে যে পাঁশ্চাতা আলোক গ্রাপ্ত হইয়'- 

ছিল, তাহ! তাঁহাদিশের মস্তক ঘুর্ণিত করিয়া দিয়াছিল1 তাঁহার! হিন্দু- 

সমাজের নিয়ম সকল অবহেল। করিতে লার্পেল| ডিরোজিওর শিষাণণের 

আচরণ হেতু তাছ'র অতান্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজনা মহাবিদ্যালয়ের 

অধ্যক্ষের! তাহাকে কর্মচুত করেন। হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হুইব।র 

কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাঁছেবের মৃত্যু হয়| যখন তাহার মৃত্যু হয়, 

তখন ত্র বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিলি| ” 
ডিরোজিও সাঁহেধের উপরে কলেজের অধাক্ষদিখের দ্বার! তিনটী 

অপবাদ আরোপিত হয়। সে তিনটী অপবাঁদ এই:_ঈশ্বরের অস্তিত্বে 

অবিশ্বীন। পিজা মাতার প্রতি অবছেল] করিতে শিক্ষ! দেওয়। ও ভ্র(ত। 

ভাঁিনীর পরম্পর'বিবাছ অনুমোদন কর1| কিন্তু তিনি এ িনটী অপবাঁদই 
অন্বীকার করেন। কলেজের বিজিটর উইলসন সাছেব ভীহাকে পত্র 

লেখেন যে, আপনি যদি এ সকল অপবাদ অমূলক বলিয়! স্প$রূপে 
গ্রমাণ করিতে পারেনঃ তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এ বিষয়ে 

আমি আহ্লাদ পূর্বক জাঁনাইব| তাহাতে তিনি প্রথম অপবাদ সমন্ধে 

এই উত্তর দিয়াঁছিলেন ;-- 

€৫ [07600369093 ] আ$5 [01 50176611009 160 09990056101 0? 

9500, 709০0118911 01709109820090) ৪3 6 9 079 ৮০ 1789 20909 
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দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তিনি এই কথ। বলিয়াঁছিলেন যে, “আমি 
এরূপ শিক্ষা কখনই দিই না| আমিনিজে অমর পিতা ম।তার অত্যন্ত 

বাধ্য । দক্ষিণরঞন মুখাঁপ।ধায় তাহার পিতার সত বিবাঁদ বরিয়। 

ভিন্ন ব।টীতে থাকিবাঁর বিষয়ে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্ত 
আমি তাছাতে সম্মত হই নাই| . পরে দেখি যে তিনি আঁমাঁর বাসার নিকট 

একটী বাড়ী ভাড়। করিয়াছেন। ইহাতে আমি উহাকে ধমকাইয়! 
বলিলাম যে, এ বিষয়ে তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞ।স! কর নাঁই।৮ তৃতীয় 
অপবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিও সাহেব এই কথ। বলিয়ছিলেন যে « [1)0ঘ9] 

19021) 5901) 07১3210100৮ €এইরূপ অসঙ্গত ভ্রম কখনই শিখাই নাই।৮ 

তিনি তাহার পত্র এই বলিয়। সমাপ্ত করিয়াছিলেন “যাহ! হউক অ।মি 

এই সকল অপবাদের জন্য বড় ছুঃখিত আছি। আমি জানিতে পারিয়াছি 

যে রন্দাবন ঘোয়।ল নামক এক ব্রান্ষণ যাহার কর্ম কেবল বধবুদিখৌর 

॥ নিকট গীপ্প করি? বেড়ানো, সেই এই সকল মিথ্য। অপবাদ আমার নামে 

রটন। করিয়াছে ।” ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন জন) আমরা হেয়ার সাহেবের 

_মিকট ও তার নীচেই ডিরোজিও সাহেবের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাঁশে 

বন্ধ আঁছি। ভীহার ছাত্রদিগের মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ, রসিকরুষঃ 
মল্লিক, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, কষ্যোহন বন্দ্যোৌপাধায় ও রামতন্ু 

লাহিড়ী প্রধান। তীহা'র ছাত্রের যে ভার কত প্রিয়পাঁত্র ছিল ও তিনি 
সানীদিগৌর কত আশা! করিতেন ও তীহাদিগের প্রতি তীহার কত যত 

. ছিল) ভাঁছা লিঙ্গে উদ্ধৃত চতুর্দশপদী কবিতা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। 
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ডিরোজিওর আশা সফল হুইয়াছে। তাছার ছাজজদখের মধ্যে 
অনেকেই যশন্বী হইয়াছেন | 

ডিরোজিও লাছেবের পরে স্পীড, সাছেব হিন্দুকলেজের ছেড মার 
হয়েন| তিনি অতি কঠোর-ম্মভাব ছিলেন, তিনি লা ক্লাশ হইতে বেস: 

মারিতে আরম্ভ করিয়া ফার্টী ক্লাশে আসিয়া! নিরস্ত হইতেন।. ইন্গি 
“ইগ্ডিয়াঁদ শীর্ভেনর ৮ নামে একখানি পুস্তক রচন! কুরেন ও এতগ্দেঙো- 
এরাকটের চাঁস প্রথম আরম্ভ করেন ১৮৩৪ খু়ীবে কাণ্ডেন রিটার্ডগগ 
সাছেব কলেজের প্রোফেসর পদে মিযুক্ত ছয়েন। ১৮৪১ খৃটাবে তিনি 

প্রিন্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃটীবে তিনি বিলাঁত গমন করেন। তিনি 
স্বিষ্তাশীলী সুকচিসম্পন্ন বাক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগীকে ইংরাজী সাহিজ্ 
শিক্ষা! দিবার নিমিত তাঁহার অতান্ত যত্ধ ছিল। তিনি অতি নন্দ রগ 
মেক্সপিয়র বুঝ।ইয়! দিতে পারিতেন ও অতি মনোহর রূপে সেক্সপিয়র; 
আবৃত্তি করিতেন। মেকলে মীহেব উছাকে বলিয়াছিলেন যে, “ [ ৫8৫. 



৮ জএ 

১৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 

, 80120 95917 00176 ০1 [1001951১0৮1 080 10৮01 (0106৮ ০0] 920- 

1700 01 91101590219, £“বিলাত য।ইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় 

ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয় সেক্সপিয়র পাঠ কর; তাহা কখন 

ভুলিতে পাঁরিব ন11” রিচার্ভশন সাহেবের ন।ম উচ্চ।রণ করিলে অনেক 
কতবিষ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞত।-রনে অ।প,ত হয়| ছাত্রদিগকে ইংরাজী 

সাছিতোর মর্শজ্ঞ করিতে ও ভাহাদিগের মনে তদ্দিষয়ে সুকচি উৎপাদন 
করিতে তিনি যেমন পাঁরগ ছিলেন; এমন অণ্প লোক প্রাপ্ত হওয়! যাইবে | 

বালকদিখের সহিত কাঁপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়ত। জগ্ভিয়!ছিল, 
এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত| কোন ছাত্র £/100133৮ এই শব্দকে 

৭য়যামিন্* না বলিয়। «এমিম্” বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে 

বলিতেন, “০৪ £19 & [7198 | সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ 

উচ্চারণ করিত না| 

এই সময়ে হালফোর্ড সাঞ&হব নামে এক জন শিক্ষক ছিলেন | তিনি 
শবশাস্ত্ে প্রগীড় পণ্ডিত ছিলেন! তিনি কথোপকথনের সময়ে বড় বড় 

কথ! ব্যবহার করিতেন | তাঁহাকে এক দিবস কোন স্কুলের অধ্যক্ষ সেই 

ক্কুলের পারিতো ধিক বিতরণের মভা য় সভাপতির কাধ্য করিতে অনুরোধ 
করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, %] 210 2 %9৫9627]9 781170 ৮9739 

/0 10992081013, £ আমি কোথাও যাই না| অ।মি চলত্শক্তি রহিত 

একটী উদ্ভিদ | ” ্ 

সময়ে ক্লিট সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণিত 
ও সাঁহিড্য উভয় শান্ত্েই স্ুপঞ্ডিত ছিলেন। তিনি রিচ।শনের খ্যাতিতে 

অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তীহার নিকট রিচ।ডশন সাহেবের 
সুখ্যাতি করিলে তিনি বলিতেন যে, “4 9010) 0) 1700123800৮ 2 0০2% 

2) [0091850+ «ভারতবর্ষের জীহাঁজ বিলাতের নেক মাত্র।» তিনি 
4১০08 শাককে “9০৪৮৮ এইরূপ উচ্চারণ করিতেন | ১৮৪৩ অআব্দে 

রিচর্ভশন সাঁছেব বিলীতে যাঁন|। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত কর 

সাহেব প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত ছিলেন | আপাতঙ্তঃ তাহাকে অতি কঠোর- 

চ্বভাঁব বলিয়া! বোধ ছুইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি মেরূপ ছিলেন না| 



হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্পী কলেজের ইতির্ত । ১৫৭ 

উহার হৃদয় স্েহার্রছিল। তিমি বিলাতে খিয়] 41)0706960 70000020% 

09? 61917170095 এবং 4“ 011070895 ০? 100” নামক চুইখা নি পুস্তক 

লিখিয়াছেন। ১৮৪৬ খুনে কাণ্তেন সাছেব পুনরায় বিলীত হইতে 
প্রত্যাগমন করেনঃ ও কুঞ্নগীর কলেজের প্রোফেনর পদে নিযুক্ত হছয়েন। 

তৎপরে তিনি হুগলী কলেজের প্রিশ্মিপল হুয়েন। তৎপরে ১৮৪৮ অব্দের 
নবেম্বর মাসে পুনরায় ছিন্দুকলেজের প্রিশ্লিপূল হয়েন। বেধন্সিলের মেম্বর 

মহাত্ব। বীটন সাহেব তখন শিক্ষ।সমাজের সভাপতি ছিলেন। বীটন 

মাছেব কলেজের অধ্ক্ষদিশকে এই অনুরোধ করেন যে কাণ্ডেন সাঁছেবের 
চরিত্র মন্দ, অতএব তীহাকে কর্মচাত করা উচিত। পরে ১৮৪৯ অব্ে 

নবেম্বর মাসে তিনি কর্মচ্যুত হছয়েন! ১৮৪৯ অব; হইতে ১৮৫৪ পর্যন্ত লজ, 

সাঁছেব প্রিন্মিপলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রেসিভেন্সী কলেজ 

স্থাপিত হইলে সট্র্রিফ নাছেব তাহার প্রিদ্সিপল হয়েন। তিনি অতি 

সুখ্যাতির সহিত এতাঁবৎ কাঁল পর্যন্ত কাধ; করিয়! আসিতেছেন। মধ্যে 
১৮৫৯ ও ৬০ অবে সটুক্লিস্ সাহেব ছুটি লইলে ক্লিণ্ট সাঁছেব কয়েক দিবস 
প্রিক্িপলের কার্য করিয়াছিলেন। ভার সময় মেজর রিচার্ডশন সাহেব 
(কাণ্তেন রিচার্ডশন বিল!তে অবস্থিতি কালে “মেজর” উপাথি প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন) পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়! কিছু দিনের জন্য ইংরাজী 
সাহিত্যের অধ্যাপকের কা্খয করেন। অধুনাতন কালের শিক্ষকদিগোর মধ্যে 

কাউএল সাহেব; ক্রফ্ট্ সাছেব, টনি সাছেব ও বাবু. প্যারিচরণ সরকার 
বিশেষ গ্রসিঞ্ধ | 

এক্ষণে হিন্দু অথব। প্রেসিডেন্সী কলেজের যে যে ছাত্র 'বিশেষ খ্যাতি 
লাভ কাঁরয়াছেন, উহা! দিখের নাম উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথম | পরলোকগত কাশীপ্রসাঁদ ঘোষ--ইনি একজন ইংরবজী কৰি 

ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ইংরাঁজী পদ্ভে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
সে খানির নাঁম « 91)917 ৪2৫ 06119 7009278৮ | «“শায়ের” পারশি শব্দ | 

উহার অর্থ কবি। এই কাব্যে একটী কবির অলেধকিক জীবন বৃত্তান্ত 
বর্ণিত আছে। কাঁণ্ডেন সাছেৰ ভীহার সঙ্চলিত ইংরাজী কবিতার সার- 

সংগ্রহে কাশীগ্রসাদ ঘোষ প্রণীত একটী কবিতা! তুলিয়াছেন। তাছার 



১৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ | 

শিরক্ক «09010 7316:+ | তিনি বাঙ্গালী দ্ব।র] রীতিমত সম্পাদিত ইংরাজী 
সংবাদ পত্রের হষ্টিকর্ত। ছিলেন। ভীচ্ছ।র সম্পার্দত ইংরাজী সংব।দ 
পত্রের নাম “ ন্ুঃ0৭০ [06611126090 / ছিল | তাহা! সিপাইদিগের 

বিদ্রোহের সময় রহিত হয়। 

পরলেকণত তারখচাঁদ চক্রবর্তী--ইনি বিখ্য।ত সদ্বক্ত1 জর্জ টমশনকে 

বিশেষ রূপে সাহাযা করেন। বাবু রাঁমখে।পাঁল ঘোষ, বাবু প্যারিট।দ 
মিত্র ও ইনি ব্রিটীশ ইণ্ডয়। মোৌসাইটী নামে একটী সভ। স্থাপন করেন। 

তৎকা'লে ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পীদকগণ বিদ্রুপ করিয়া উক্ত সভাকে 

তাঁরা দ চক্রবর্তীর নামে 4005016৮00৮ 0900 বলিয়া ডাকিত। 

এই সভ। ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্থাপিত “1%709179199758 93০9০105% 

এই ছুই সভা উঠিয়। খেলে বর্তমান একত্রিটীশ্ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন” 
সংস্থাপিত হয়। উছ! সংস্থাপিত হইলে প্রথমৌন্ত দুই সভার অধিকাংশ 

সভ্যগণ ইহার সভ্য হয়েন। তার1ট।দ চক্রবর্তী রামমোহন রায়ের এক জন 

প্রধান সহচর ছিলেন | 

বাবু চন্দ্রশেখর দেব_ইলি এক জন বিলক্ষণ কতবিদ্য বাক্তি | ইনি 

প্রথম ডেপু'ী কালেক্টর ও তৎপরে বর্ধম(নের মছার।জার রাজকার্য- 

নির্ধছক সভার মেঘ্বর হুইয়াছিলেন| ইনি রামমোহন রায়ের নিকট 
ব্রাক্ষনমাজ সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন।| ইনি অদ্র।পি জীবিত 

আছেন। ূ 

যেবরেও্ কষ্খমেঁছন বন্দ্োপাধ্যায়--ছইনি অতি ল্ুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী 

দেখক ও অতি'সুবিজ্ঞ বাক্তি। 

প্রলোকণত রামগৌোপাল ঘোৌধ--ই'হার বাণ্িত্বশক্তি অতি প্রসিদ্ধ । 
বিলীতের “সন” নীমক একখানি কাগজ ইহাকে “ইগ্ডিয়ান ভিমস্থিনিন্৮ 

এই আবখ্য] প্রদ!ন করিয়াছিল। 

প্রলোকগত রমিককুঞ মলিক-ইনিও সেকালের একজন প্রধ।ন 

সন্বস্তা ছিলেন। 

রাজা দক্ষিণা রগ্রন মুখোপাধায়-ইহ।কে অধোধ্যার সৌভাগ্যের 
গুমজর্মিদাতা বলিলে অতুযক্তি হয় না| অযোধ্যার বর্তমান শ্রী সৌঁভাগে।র 
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মূল তিনি। এক জন বাঙালী অধোধ্যার পলীগ্রামে বাঁস করিয়! তথাকার 
শুরত্ব-মদ-মত্ত বীরপুকষ ক্ষত্রিয়দিগীকে যদৃচ্ছারণপে চালাইয়! অযোধ্যা 

উন্নতি সাধন করিয়ণছেন, ইহ! আমাদ্দিখের দেশের পক্ষে অপ্প শৌধরবের 
বিষয় নছে। 

ব।বু রাঁমতন্ু লাহিড়ী--ইনি এক জন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। 
410 10009861001) 13 610০ 100101936 01]: 0? 0055 ইনি এই বাকোর 

জাভ্বল্যমণন উদাহরণ ক্বরূপ। বিখ্যাত নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাহার 

গুণীত “সরধুনী'” কাব্যে বলিয়াছেন যে, ইইার সংসর্গে এক দিন থাকিলে 

দশ দিন ধার্মিক খাক। যায়। 

পরলোকগত র।ধানাথ শিকদার--ইনি গণিতাব্তা অতি উত্তম রূপে 
জাঁনিতেন। ইনি অতি বলশণলী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সা 

করিতে পাঁরিতেন না| এ নিমিত্ত ঢুফন্বভাঁব ইংরাঁজদিশের সহিত ভার, 
বনিত ন1|সর্ধদ| তাঁহাদিগের সহিত তাহার মুঝ্টি-যুদ্ধ ছইত। ইনি বাকু 
প্যারীচ1দ মিত্রের সহায়ভার “মানিক পত্রিক?”” প্রকাশ করিয়। পঞ্ডিতী 

ভাষার পরিবর্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচন1] করিবার ঢৃষ1স্ত প্রথম প্রদ- 
শন করেন। 

বাবু প্যারী৮দ মিত্র--ইনি বাঙ্গাল! ভাষার ছাশ্যকর উপন্যাসের 
স্যক্টিকর্তা| ইনি এ প্রকার উপন্তাস প্রণয়নে ফিলডিংএর ন্যায় ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত ফিলভিংএর অশ্লীলতা উবার রচিত গ্রন্থে নাই। 
তাঁহ নীতিগার্ড উপদেশে পরিপুর্ণ। | 

অনরেবল দিশম্ঘর মিত্র--ইনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান রাজ- 
নীতিজ্ঞ ব্যক্তি| 

বাবু দেবেন্দ্রলাথ ঠাঁকুর-_-ইনি আমাদিগের দেশের বর্তমান ধর্ম- 
সংস্কারদিগের মধ্যে সব্ব প্রধান। ইনি অতি ধার্ষিক ব্যক্তি ও সকলেরই 

অদ্ধাভাজন। 

পরলোকগত রমাপ্রমাদ রাঁয়--ইনি রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুগু ও 

এক জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন ও এতদেশীয়দিগের মধ্যে হাইকোর্টের 
বিচারপতিপদে পথম নিযুক্ত হয়েন। ইনি মৃত্যুকালে এ কর্শের নিয়োগী- 
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পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাছ' প্রাপ্ত হইয়া! বলিয়াছিলেন, “আমি এক্ষণে 

উচ্চতর বিচ।রালয়ের সম্মুখে যাইতেছি | এ পত্রে আমার কি হঈবে ? 
পরলোকগীত হুর্থ(চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।--ইনি অতি প্রমিদ্ধ ডাক্তার 

ছিলেন | 
পরলোকগীত কিশোরীাদ মিত্র_ ইনি ইংর1জীতে স্থলেখক ছিলেন | 

পরলো কত মাইকেল মধুস্থদন দত্ত--ইনি বিখ্যাত কবি ও ন।টককার। 

অনেকে ইইাকে ব।জ্গাল।র কবিদিশের মধ্যে সর্ব প্রধান কবি বলিয়া! জ্ঞান 

করেন। 

বাবু প্যারীচরণ সরকার-_ইনি অম।দিগের দেশের একজন শ্রমিক 

শিক্ষক ও নুরাপ।ন নিবারণী সভার স্থফিকর্তী। ইহার সাধু চে সম্পূর্ণ 
ব্লুপে বিফল হয় নাই। 

ব।বু প্রসন্নকুমীর সর্ব্বাধিকারী-ইনি অতি বিদ্বান ব্যক্তি ও বাঙ্গালা- 
ভাষায় গণিত শাস্ত্র সহ্বন্বীয় উত্তম উত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি 

নংক্কত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ | 

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়--ইনি বাঙ্গীলীভাষায় গীস্তার উপন্ত।সের 

শষ্টিকর্ত। | ইনি অতি দক্ষতা ও জুখাতির সহিত স্কল ইন্স পেক্টরী কার্ধ্য 
করিতেছেন । 

পরলোকশীত দ্বারক।ন1থ মিত্র-ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। 

ইহার স্থায় প্রখরবুদ্ধিশক্তিমল্পন্ন বাক্তি অতিবিরল।) ইই|র বিচারদক্ষত। 

দেখিয়া! ইংর।জগণ চমতকুৃত হইতেন। 

বাবু কেশবচন্দ্র সেন--ইনি আম।দিশগের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম 

সংস্কারক | কেশব বাবুর যে দে।ষ থাঁকুক না! কেন, তিনি একজন ক্ষমতা- 

পন্ন ও ধর্মোৎমাহী ব্যক্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে | তিনি 

বিলাঁতে যাছ বলিয়াছেন, তাহার অনেক বাঁকা অনুমোদন কর যাইতে 

পারে না। তথাপি একজন বাঙ্গালী আমাদিগের রাজপুকষদিগের 

দেশে শিয়া তথায় ধর্মবিষয়ে একটী সাধারণ আন্দোলন উদ্রিক্ত করিতে 

সক্ষম হুইয়াছিলেন, ইছা আমাদের দেশের পক্ষে অপ্প খেখরবের 
বিষয় নছে। 
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পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র--ইনি বিখ্যাত নাটককার। ইনি বঙ্গভাষায় 
অনেক ভাঁল ভাঙগ নাটক লিখিয়। বঙ্গীয়-সাছিত্যের অনেক উপকার সাধন 
করিয়াছেন 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার--ইনি একজন অতি এসিদ্ধ ডাক্তার ও 

স্বদেশে ইউরোপীয়-বিজ্ঞান-জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ যত্বুবান। 
বাবু বঙ্গিমচন্দ্র চ্টোপাধ্যায়--ইনি বঙ্গভাষাঁয় উত্কুষ$ উপন্তাস সকল 

প্রণয়ন করিয়! অতুল খ্যাতি লীভ করিয়াছেন 

বাবু হেমচক্ত্র বন্দোপাধ্ায়---ইনি বঙ্গভ।যাঁয় একজন বিখ্যাত 

কৰবি। 

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়--ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি। 

বাঙ্গ।লীদিখের কতদূর রা'জনীতিজ্ঞত1 ও সচীবকার্ধ্যে দক্ষতা হইতে পারে, 
তাঁছ। রাজ। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীলাস্বর মুখোপাধ্যায়ের 

দৃষ্টান্ত দ্বার] প্রমাণিত হইতেছে। 
বাবু আনন্দমে1ছন বন্ধ, র্যাণর--ইনি কলেজে অধ্যয়ন পূর্বক বিলাতে 

গমন করিয়। কেছিংজ বিশ্ব-বিচ্ালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় রাজার 
উপাধি প্রীপ্ত হয়েন। কোন বাঙ্গালী অগ্ঠাবধি এই. উপাঘি. প্রাপ্ত হয়েন 

ন।ই|। ইনি ইংলগ্ডে ব্যারিষউর পদ প্রাপ্ত হইয়। ভারতবর্ষে প্রতআগমন 

করিয়াছেন । | 

অময়াভখবে অন্যান্ত ছাত্রথণের নাম করিতে অক্ষম হইলাম | হয়ত 

এমন হুইতে পারে যে, আমি ধীছাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম, তীছা”. 

দিগের তুলা ব1 তীহাদিগোর অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ ব/ক্তির নাম করিতে তুলিয়া 
গিয়াছি। | 

হিন্ুকলেজের আদর্শে, হুগলী কলেজ, ঢাক। কলেজ প্রভৃতি বিস্তা- 
মন্দির প্রতিঠিত হইয়। ইংরাজী শিক্ষার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী 

শিক্ষা! দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত 
ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবেঃ 

যখন ইংরাজদিগ্সের স্য।য় আমর1 শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, 
অধাবসায়শীল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা -প্রিয় হইব ইংরাজী 

২১ 
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শিক্ষার গ্রকূত ফল তখন ফলিবে, বখন আমরা ম্বাধীনরপে কলেজ সকল 
সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব) খান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়] 

স্বাধীন স্্রীশিক্ষা প্রণালী অবলম্বন 'করিব, কবিতা ও উপন্ত।স ইংরাজী 
অনুকরণে পরিপুর্ণ না! করিয়! আমদের নিজের প্রক্কৃতিণত ক্ষমতাঁকে স্ফ্তি 

প্রদান করিব, স্বাধীনরূপে বিজ্ঞ।ন-শীল্ত্রীয় গীবেষণা ও আঁবিক্ষি,য়া করিতে 
সক্ষম হুইব, আ্বাধীনরূপে উপজীবিক! আহরণ করিব, অর্থাৎ শিপ্প ও 

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধ-র্নপে অনুকরণ ন1 করিয়। 
জীতীয় প্রথ! যতদূর রক্ষ1 করিতে পাঁরি তাহা! রক্ষ। করিয়। হৃতন সমাজ 
দীঠন করিতে সমর্থ ছইব এবং কেবল গবর্মেন্টের নিকট বাঁলকবৎ রেধদন 

ন।! করিয়া আমাঁদিগের রাশ্ এরূপ ভারী করিয়া! তুলিব যে, শবর্ণ- 
মেন্ট আমাদিগের আবেদন গ্রাঙ না করিয়। কখনই থাকিতে পারি- 

বেন না| 

অদ্তকাঁর সম্মিলন অতি শুভ ঘটন1| ইহার দ্বার] অন্ত কৌন উপকার 

যদি মা হয়, অন্ততঃ এই উপকাঁর তে! হইল যে, আঁযৌবন-পরিচিভ সেই 

সকল পুরাতন মুখণ্রী অ্ক আমর দেখিতে পা।ইলাম। সেই সকল মুখন্তী 
সন্দর্শন করিয়। জীবনের সেই অতি ন্ুুখদ পরম মনের কখল স্মরণ 

হইতেছে, যখন আমর এক বেঞে উপবিষ্ট হইয়! এক শিক্ষকের নিকট 

শিক্ষণ) লাভ করিতাম! ইহ! অপ্প আহ্লাদের বিষয় নছে |! এই সম্মিলন 

প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদিশের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ চিন্তায় বদ্ধ 

মহছে--ভীছা! কেষল সামান্ত অন্ন গানের জন্ত ব্যস্ত নছে। ইহাতে প্রদর্শন 

করিতেছে যে, 'আম।দিশের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধ। ও সৌহার্দ-রম পানের 
জন্ত পিপাসা আঁছে। বৎসর বৎসর এই প্রকীর সম্মিলন দ্বারা ভবিষাতে 

কি. উপকার হইবে তাহ! কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি 

একত্র হইলে যে কোন সৎ-প্রসঙ্গ ও সংৎ্প্রস্তীব উদ্থিত হইবে না, ইহ! 

পাতি অসম্ভব | সেই সকল সৎ-প্রসঙ্গ ও সংশ্প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে 

কি ফল ফলিবে তাহা! কে জানে? অবশেষে মম্মিলনের প্রধান উদ্ঘোগ- 
কর্তাদিগকে ও সকল সাধারণ অনুষ্ঠানে উৎসাহী যে রাজজ্রীতৃদ্বয় এই 
শোঁভম উদ্যান বর্তমান অনুষ্ঠান জন্ত গরদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে 



হিন্দু অথব! প্রেসিডেম্দী কলেজের ইতিবৃত্ত । ১৬৩ 

ধন্যবাদ দিয় এবং ঈশ্বরের নিকট জ্ঞামাছাঁর ও সৌহা্র-রসামৃত পাঁনের * 

একটী প্রধান উপায় এই সম্মিলনের স্ািত্ব জন্য প্রীর্থন। করিয়। বন্তুতা 
সমাপন করিতেছি। ৭" 

ও. 4 [996 0৫ 10980100000. 10৮4 06 90101. ?? 

1 এই হিন্দু কলেজের পুরাবৃণ্ত আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয়ের লিখিত এ কলেজের পুরাবৃত্তের পাঁগুলিপি এফং ভাহার মুখে যাহ! শুনিয়াছি এবং 

আমি যাহা! নিজে জানি, তাহ! অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইল। হরমোহন বাবুর পুরাবৃত্ত 

ডিরোজিওর সময় পর্য্যস্ত আিয়াছে। হরমোহন বাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, 

এই চারিযুগেরই ইতিহাস বিশেষয়পে জানেন। আঁমর! ভরস1 করি, তিনি কলেজের সম্পুর্ণ 

পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও প্রকাঁশ করিয়। সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন । 

[ আমি অতিশয় ছুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস 
হইতে এক বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহম বাবু তাহার বন্ধুদদিগকে শোকাকুজা করিয়া 

পরলোক গমন করিয়াছেন। ] | 

লাস রা ০১, ১ ০. 

প €/৯ *২ ৮৮০ 
৮9৯৮ ২2 
শনি ও বি পু চা 

হি ১০ শার্শা তিল ৫ 
ক ৬ 



প্রথম পরিশিষ্ট * | 
ঈদ 

€ তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক 1) 

ন বিশেষোন্তি বর্ণানাঁং সব্বং ব্র।ক্মমিদং জগীৎ | 

্রক্ষণ। পুর্ববস্থষ্টঘ ছি কর্ধণ। বর্মতাঁং গীতং। 
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ।ঃ ক্রোধনীঃ প্রিয় সাছসাঃ | 

ত্যক্ত স্বধর্মরক্তাঙ্গান্ডে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গীতাঃ॥ 

গৌভ্যোরতিং সমাছ্থায় পীতাঁঃ কুয়্ুপজীবিনঃ | 
স্বধর্ম|নন।(নতিষ্ন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্ঠতং গীতাঃ॥ 

হিংস।হুত ক্রিয়ালুদ্ধাঃ সর্ধ্ব কর্শোপজীবিনঃ 7 

কুষঃাঃ শেধচ পরিভ্রফটান্তেদ্বিজ1১ শুদ্রতাৎ গৃত1ঃ ॥ 
মহাভ।রতীয় মে।ক্ষধর্মঃ| 

এই ব্র।ক্ষণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ ন।ই, ব্রহ্গদ্ব।রণ পুর্ব্স্থট 
মনুষা সকল কর্মদ্বার বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন | কাম ভোগে প্রিয়। উগ্র 
স্বভাব, ক্রোধি, প্রিয় সাহস, রজোগুণবিশিষ২ দ্বিজ সকল ন্বধর্শত্যক্ত 
প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন | রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল 

দ্বিজ গাভী ও কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়! ধর্মানুষ্ঠান ম! 
করিলেন, ভীহারা বৈশ্য হইলেন | হিংমা, মিথ্য। কুক্রিয়ালুব্ধ সর্ব কর্মোপ- 
জীবি অশুদ্ধ চিত যে সকল তমোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ ভীহার! শৃদ্র হইলেন | 

সস, 

* ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ । 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট * | 

€ তত্ববে।ধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক। ) 

সত্যং দানং ক্ষম। শীলমাহুশং স্যস্তপোষ্বণা 

দৃশ্ঠতে যত্র নাখেন্্র সব্রাক্ষণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 

মহাভারত । 

সত্তয, দান, ক্ষমা, শীল,' সারল্য, তগস্যা এবং কৰ্ণ। ধহাতে দূ 
হয়, ছে নাগেজ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ । 

জিতেক্দ্রিয়ে। ধর্মপরঃ ক্বাধায় নিরত; শুচিঃ | 

কামক্রোধে বশে যন্তা তং দেবাব্রাক্ষণং বিছুঃ ॥ 
মহাভারতং| 

যে ব্যক্তি জিতেব্দ্রিয়। ধর্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে 

ব্যক্তি কাম ক্রৌধকে বশে রাঁখিয়াছে, তীছাকেই দেবতার! ব্রাঙ্ষণ বলিয়! 
জানেন। 

যস্য চাত্বনমোলোকোধর্মজ্ঞশ্ত মনস্যিনঃ | 

সর্ব ধর্মেযুচ রতন্তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিদ্বুঃ ॥ 

্ মছাভীরতং| 

যে ধর্মজ্ঞ এবং প্রশন্ত চিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আ'ত্মতুল্য দেখেন 

এবং যিনি সকল ধর্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তীঁহাকেই. দেবতারা ্রাক্ণ 
বলিয়৷ জাঁনেন। ্ 

ন ছাঁয়নৈর্ণ পলিতৈর্ণবিত্তেন ন বন্ধুভিঃ | 
ধষযসচক্তিয়ে ধর্ম যৌহনুচানঃ সনেমহান্। 

মনুঃ | ২অ| 

অনেক বয়স হইলে বা! কেশ পক হইলে ব। অনেক ধন ও বন্ধু ধাঁকিলে 
মহত হয় না) খধিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন থে 'আমাদিশের মধ্যে যিনি 
সাঁ্গ বেদাঁধায়ন করিয়াছেন, তিনিই শেষ্ঠ| 

* ১১৮ পৃষ্ঠা দেখ। 



১৬৬ বিবিধ গ্রবন্ধ। 

নতেন বদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ| 

যোৌবৈ যুবাপ্/বীয়ানভ্তং দেবাঃ স্থুবিরৎ বিঃ ॥ 

মনুঃ | ২ অ| 

শুরু কেশযুক্ত মস্তক হইলেই রঙ্গ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, 

তবে ভীহুঠকেই দেবতাঁর। বদ্ধ বলিয়! জানেন। 

তৃতীয় পরিশিষ্ট *। 
-০০৯%০০---- 

(তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৬৮ শক |) 

শুড্র।ব্রাক্ষণ তামেতি ব্রাঙ্ষণ্চৈতি শু্রভাং | 

ক্ষত্রিয় জ্জাভমেবন্ত বিষ্যা দ্বৈষ্ঠাততখৈব চ॥ 

মনুঃ| ১০ অ| 
শৃত্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাণ ছয়েন) এবং ব্রাঙ্গণও' শুদ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন, 

চত্রিয় এবং বৈশ্য সম্তভবনের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে | 
এন্ডিস্ত কর্মভির্দেবি শুভৈরাঁচরিতৈস্তথ। | 
শুর্রোব্রাপ্ষণতাং জাতি বৈশ্ঠঃ ক্ষত্রিয়তীং ব্রজেৎ ॥ 
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি হানজাঁতি কুলোদ্ভবঃ | 

| শুদ্রোপ্যাখমসম্পন্োদ্বিজো। ভবতি সংঙ্কষতঃ ॥ 

ব্রাহ্মগোঁবাপ্যসদ্থৃত্তঃ সর্বশঙ্কর ভোজনঃ। 
ত্রান্ধণ্যৎ সমমুত্শজা শৃর্রোভবতি তাদৃশঃ ॥ 

কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা। বিজিতেক্দ্রিয়ং। 

শৃঁর্রোপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রদ্মাহথশীসমং ॥ 
গ্যভীবং কর্ম চ শুভং যন্রশুপ্দরেপি তিষ্ঠতি | 

বিশিষউঃ সদ্বিজাতেরৈর্ব বিজ্ঞে়ইতি মে মতিঃ ॥ 

* ১১৯ পৃষ্ঠা দেখা 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । ১৬৭ 

ম যোনির্নাপি সংস্কারোন শ্রুতং ন চ সপ্ততিঃ| 
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥ 

সর্ধোয়ং ব্রাক্মণোলেকে রত্বেন চ বিধীয়তে। 

বত্ধে স্থিতন্ত শৃদ্রোপি ব্রাঙ্ষণত্বং নিয়চ্ছতি ॥ 

্রক্ষম্থভাঁবঃ কল্যাঁণি সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ। 
নিগুণং নির্মল: ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সন্বিজঃ | 

এততে গুহামাখা1তং যথ। শুর্রোভবেন্ছিক্গঃ | 

ব্রক্ষণো বা ঢ্যুতো ধর্্মাৎ যথ। শৃদ্রেত্বমাপু,তে ॥ 

মহা'ভা'রতীয় অশনুশীসনিক পর্ব | 

শুর এই সকল শুভ কর্ণ এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাঙ্গণ হয়েনঃ 

এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় ছয়েম | এই সকল কর্ণ করিলে 
অতি হীন বংশোত্তব শুর আশীম-সম্পন্ন সংক্ষার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েম। 
যে সর্বশঙ্কর ভোজনকারি ব্রা্ষণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাঙ্ষণ্য পরি- .. 
ত্যাগপুর্র্বক শৃ্র হয়েন | কর্ম দ্বার! জিতেক্ডিয় শুদ্ধ-চিত্ত যে শুদ্ধ সন্তান, 

তিনি শুচি ব্রাক্ষণের স্তায় পুঁজনীয়, এই ব্রদ্দের অনুশাসন। শূদ্র সন্তান 
যদি শুভকর্ম এবং উত্তম ম্মভাববিশিফ হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা) 

নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা? আমার অভিপ্রায় জবানিবে | উত্তম ফুলে জগ, সংশ্কার। 
বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাক্ষণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র 
মেই ব্রাঙ্গণ।| চরিত্রের দ্বারাই সকলে ত্রাক্ষণ হয়, অতএব শুঞ্র সচ্চরিঞ্জ .. 
হইলে ব্রাক্ষণত্ব প্রাণ্ত হয়। ব্রঙ্গের শ্ঘভাব জর্ধর, সমান এই. 

আমার অভিপ্র।য়। অতএব নিণ নির্মল ব্রহ্ম ধাহার হুদয়ে ধৃত -: 
হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ! যে প্রাকারে শৃদ্র ত্রাঙ্মণ হয়েন, এবং ভ্রাক্মণ ; 
ধর্মভ্র হইলে যে প্রকারে শুর ছয়েন, এই গুহ বাকা তোমাকে : 
কহিলাম। ৫ 

বিশেষতঃ সর্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া গুণ করান; 
সারে যে হইত, ইহার ভূরি বিধি দৃষ্ট হইতেছে, সেই বিধি অনুসারে পুরাঁণ- 
দিতে শত শত দৃষ্টান্ত স্থলও প্রাণ্ড হওয়া যাইতেছে । বিখ্যাত বিশ্বামিব্র . 

খাঁষ ক্ষত্রিয় ছিলেনঃ পয়ে জ্ঞানের বাল্য দ্বার! ব্রাক্গণ হইয়া ছিলেন | ক্ষত্রিয় 



১৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 

সন্তান যে ব্রাঙ্ষণ হছইয়।ছিলেন, ইছাঁর আরও যথেষ্ট প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে। 

অপ্রতিরখাৎ কণুস্তশ্যা পি মেধাঁতিথির্বতঃ কণুয়নাদ্বিজ| বভূবুঃ। 

বিক্ুং-পু'রাঁণ| ৪ অংশ। ১৯ অধা'য় | 

ক্ষত্রিয় যে অণ্রতিরথ, তাহার পুত্র কণ্, কণের পু মেধাতিখি 3 এই 

মেধাতিথি হইতে কণীয়ন ব্র।ঙ্গণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। 

মহা বীর্ধ্যাহুকক্ষয়োনা মপুত্রোভূখ তশ্য তর্ধ্যটাকণ পুক্ষরিণে কপিশ্চ পু 

ভ্রয়মভূত্। তচ্চত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগী।ম| 

বিষুঃ-পুরাণ | & অংশ | ১৯ অধায়। 

মহাবীর্ষ্যের পুত্র উকক্ষয়, উহার তিন পুত্র ত্রর্ধ্যাকণ, পুক্ষরিণ, এবং 

কপি। এই তিনজনই পম্5।হ ব্র।ক্ষণ হুইয়।ছিলেন। 

দিবেদ।সন্য দায়াদো রন ধির্শিত্য়হ্থপিঃ | 
মৈত্রায়ণস্ততঃ মোমোমৈত্রেয়াস্ত ততঃ স্মৃভাঁঃ ॥ 

মহাঁভাঁরতীয় হরিবংশ | ৩২ অধ্য।য়। 

ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাঁজ। ব্রহ্গর্ষি হইয়।ছিলেন, তাহার 

পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম? তদ্বশে মৈত্রেয় ব্রাঙ্গণ সকল উত্পন্ন হয়েন। 
বিশেষতঃ এক এক বংশে ব্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শুক্র চারি বর্ণের 

উৎপত্তি হইয়াছে ইহ।র ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিজ্তপুরাণ, বাযু- 
পুরাণ, প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের সন্তান 
ক্ষত্রিয় হয়। কোন পুর সন্ভ।ন বৈশ্য হয়) কৌন পুঁভ্ত বাঁ শুদ্র হয়ঃ এবং 

অবশিষ্ট কোন রোন পুত্র ব্রা্গণই থাঁকিলেন। 
ও এ রর নি টু 

ই ই % এ ুহারহছেকেছ ই ও এ টু 
পু এ ০ | প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । সু) র ৃ ॥ 

1 ৩১১১১১০রশির ৮টি ৰ -£ | 
্র! | 1 
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৪২ পৃষ্ঠা +ম পংক্কি “ করিয়াছিলেন ৮ বাক্যের পর নিম্নলিখিত কয়েক 
পংক্তি ফুট নোট, স্বরূপ সংযোগ হইবে :-- 

* এই প্রস্তাব লিখিবার সময় মহামান্য গ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যামাগর মহাশয় সংস্কৃত 

ফলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 



অন্ষ্ঠান-পত্র। 
স্প”0076০0০ 

ওরিয়েণ্ট্যাল্ পক্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশ্মেন্ট। 
(প্রতিষ্ঠাব--১২৮৮ সাল 1) 

« মাভব শ্রান্তঃ শুভকর্মসাধনে | £2 

১।| এক্ষণে যদিও নানাবিধ গ্রন্থ গুচার দ্বার। দিম দিন বঙ্গ ভাষার 
অঙ্গ-পুর্টি ও ক্রমশঃ উন্নতি সাধন হইতেছে তথাপি সুখ-পাঠা, মনোরম- 
জ্ঞ।ন-গর্ভ, প্ুকচি-সম্পন্ন ও বর্তমান সময়োপষে।গী অনেক আঁবশা- 
কীয় গ্রন্থের অনস্ভাব দৃষ ছয়। সেই অভাঁব বিমোচনের কোন না কোন 
রূপ সহুপায় উদ্ত।বন কর! প্রতেক বঙ্গ-ভাষানুরানী ব্যক্তিরই অবশ! 
বর্তব্য | 

২। এতাঁবৎ কাল যে সক্কল রুতবিদা মছোদয়গীণ নিজ নিজ যত্রে উক্ত- 
বিধ পুস্তকাদি প্রণয়ন দ্বার! বাঁল্গালা-ভাঁষা-ভাগ্ারের শ্রীরদ্ধি সাধন করিয়। 
আ[নতেছেন, তাহার যে সকলেরই আস্তরিক ধনাবাদের পাত্র তদ্িষয়ে 
অগুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এতত্তিন্ন অনেক স্থলে এমন দেখিতে পাওয়। 
যায়যে অনেক প্রতিভাশীলী লেখক গ্রস্থকার বর্তমান সময়োপযোগী 
নানাবিধ সুপাঠা ও প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রস্থাদি লিপি-বন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন ; কিন্তু হুঃখের বিষয় যে ব্য়-বাহুল্য প্রযুক্ত অথব1। সময়ের 
ক্বপ্পত। নিবন্ধন স্বয়ং তৎসমুদয় মুকিত করিয়! লাধারণ সমীপে প্রচার 
করিতে সমর্থ নেন | দুতরাং বান্গাল। ভাষার সর্ববাগীন উন্নতির, ও নানা- 
বিষয়-পাঠ-জনিত জ্ঞান লাভে ৰঞ্চিত নিবন্ধন সংশিক্ষণ্ প্রতিবন্ধকতা 
ঘটবার যে সম্পৃণণ সম্তাবন। তাঁছা। বল। বাঁছল্য। 

৩। এক্ষণে কোন রূপ সচুপাঁয় অবলম্বন দ্বারা এবশুকার প্রতিবন্ধ- 
কত। নিবারণের নিতান্ত আবশাক; তনিমিত্ত আমরণ বিশেষ: যত্ববান হয়! 
« ওরিয়েন্টাল. পবলিশিং এই)াব লিশমেণ্ট ” নামে একটি কার্য্যালয় সং 

স্থাপন করিয়াছি। 
৪| সাধারণতঃ বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখকণাণকে' বঙ্গভাষার' প্রয়োজনীয় 

উত্তম উত্তম গ্রন্থ।দি রচনায় অনুরোধ ও প্রবৃত্ত কর, নদের লেখমী-প্রস্থতী 
সেই সকল গ্রন্থ অপেঞ্চাকত সলভ মূল্যে মু্জিত ও প্রচারিত কর) এবং 
জপ পুস্তক' সকলেক্' পুনমুর্জাঙ্ণণ কর এই কর্ানঠাদের প্রধান' 
জেশয।, 



(৪) 

৫| এসডি নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণী সংগ্রহ হইলে পর এই কার্যালয় হইডে 
একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। উত্ত পঞ্রেকা 
মধ্যে নবপ্রকাশিত বাঙ্গাল ও সংস্কৃত, প্রস্থ সমূহের তালিকা ও তদ্ঘিরত 
বিষয়ের সার সংগৃহীত হইবে) বর্তমান অময়ের বাজাল। সঙ্খ।দ ও স।ময়িক 

পত্রিকার অন্তভূ্তি প্রধান প্রধান প্রস্ত।ব সমূহের তালিকা মুর্দভ ও নিবব।চিত 
গ্রবন্ধাদি উদ্গৃত করা যাইবে, এবং তহ সন্জে কৃতবিদা বীর লেখক গীণেরও 
ঘন্যান্ত রচন। সন্নিবেশিত হঈনে। এরূপ একখ।নি পরিক। যে কেবল 

মাত্র সহযোগী সম্পাদকগণ অমীতপ (ধাহাঁদের সম্পাদিত পাত্রকাদিব 
বিনিময় সাদরে গার্থনীয়) আবশী)বীয় বলিয়। আদৃত হইবে একপ। লচ্ছে 
এতন্দ্বারা ভ।ষানুরামী সংধারণ-জান-মণুলীও বর্তমান বাঙজগ।ল। মুদ্র।যন্ত্ের 

উৎকর্ষতা গ সারবত্ত। স্পষ্ট উপলন্ধ করিনি পারিবেন | 
৬1] উপরোক্ত উদ্দেশ্য গুলি পরকুত প্রস্ত!বে কার্ষো পরিণত করা মেঙ্প 

মহৎ ও গুক্তর ব্যাপার আমাদগের দ্বার। তাহার অর্দমাংশ কচাকরপে 
সম্পন্ন হওয়! দুরহছ ; এজন্য সাঁধারা,ণর সাহ।যা মর্ধভে।ভাবে প্ৰার্থনীয় | 
আমর! ভরন। করি বঙ্গহিতৈষী সাধারণ উন্নতীচ্ছু সহ্ৃদয় মহো।দবগণ এরূপ 
সাধারণকল্যাণকর কার্ষ্যের শ্ছ।রিত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ মনোধষে।গী 
হইবেন | 

কলিকাঁত। অন্ুষ্ঠাত।গণ, 
১ল! বৈশ।খ ১২৮৮। সিংহ এণু বেনার্জি ফেগুস। 

ও সআসজজহী 

ওরিয়েণ্ট্যলি পব্লিশিং এক্ট্যাব্লিশ সেন্ট সন্বন্ধে 
সম্পাদকগণ ও সাঁধরণ কৃতবিদ্য 

মহোদয়গণের অভিপ্রায়। 

* *% % আত সংকপ্প বটে, এবং ভরমও করা যাইতে পারে যে ইহারা 
উদ্দিষ্ট কার্য দিন দেন অধিকতর সফলত। লাভ করিবেন | 

_গাধারণী, ২০এ বৈশাখ ১২৮৮। 
ঈ%*% প্রন্ভীবিত কোম্পানী যদি বঙ্গীয় গ্রস্থকীরদিশের নিকট 

উত্কুষ্ট পুস্তকাদির কাপি-রাইট, ক্রয় করিয়া, এবং তাহা দিখের অনুষ্ঠেয় 
পত্রিকার নিমিত্ত স্থলেখকদিগকে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক দিয়! গ্রবন্ধাদি 
লেখা ইয়া লইতে পারেন তাহ। হইলেই উক্ত কোম্পানীর দ্বারা দেশের 
বিশেষ উপকার হইতে পারিবে |--এডুকেশন গেজেট, ৮ই জোষ্ঠ ১২৮৮| 
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ক ৯ আমর! এই কার্ষ্ের অনুষ্ঠাতাদিগীকে ছদয়ের সছিত ধন্তবাঁদ 
প্রদান করি এবং তাহাদের শুভ ইচ্ছা! কার্ধো পরিণত হউক, ইছ। একান্ত 
নে প্রার্থনা! করি|। তাহাদের উদ্দেশ কীর্ষ্য পরিণত হইলে দেশের যে 
একটী মহা! অভাব খিদূরিত হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর 
টার উক্ত কার্যালয় হইতে যে রী'ততে একখ।নি মাসিক পত্রিকা 

প্রচারিত করিবার সংকপ্প করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ উপকার সাধিত 

ছইবে। আমর! এরূপ প্রণ।লীর একখানি পত্রিকা এচার প্রয়োজনীয় 
বিবেচন। করি 1--প্রভাতী, ১৫ই শ্র।বণ, ১২৮৮ | 

** ++ আমর। অনুরোধ করি জর্ধবসাধারণে যেন, এই প্রস্তাবিত 
মঙ্গল-গ্রদ ও মহৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ সছ।য়ত। প্রকাশ করেন। উত্ত 
স।ধারণ-সাছহ।য/-সাপেক্ষ বিষয়ে সকলের অ।নুকুলায কর অতীব প্রয়োজন। 
তা।মর। সর্ধান্তঃকরণে উক্ত কার্খ/ালয়টীর দীর্ঘ জীবন কামন। করিতেছি । 
অনুষ্ঠাতাঁগণের উদ্ভম যে সর্কতোভাবে প্রশংসনীয় তাছ। উল্লেখ করা 
বভ্লা 1--ভারত বন্ধ ১৬ ১৯এ শ্রবণ, ১২৮৮। 

*** এরূপ একটী কে।ম্পানীর অভাব আমর বছু দিন হইতে 
অনুভব করিয়া আমিতেছি আমর] দেখিয়! অতীৰ সম্ভষ্ট হইলাম সম্প্রতি 
কয়েকটী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়! অভাবটী দুর করিবার জন্ত দৃঢ় সংকপ্প 
হুইয়।ছেন|--পরিদর্শক, ২৪এ আাবণ, ১২৮৮। 

*্্* * আমরা জর্ধ।ভ্তঃকরণে এই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ক!মন1 করি। যদিও 
বঙ্গ ভাষারযখোচিভ অঙগ-পুর্কি ও উন্নতি বিধানে এই কাধ/লয়ের গ্রাচর ক্ষমতা 
ন। থাকুক তথাপি তাহার! একটী মহৎ উদোশ/ সাধনে কৃত সংকপ্প হইয়াছেন 
বলিয়। অবশ্যই ধন্থব।দ যোগী ।--ঢ।ক! প্রকাশ, ২৪এ শ্রাবণ) ১২৮৮। 

**%% দেশীয় দিগীকে এইরূপ সাধু অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিয়া! অমর! 
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। ৯**%* আমর! সর্ব্ান্তঃকরণে এই 

কোম্প।নর কলডকার্ধাত। কামন। করি ।--ভারত মিহির, ১ল। ভাদ্র) ১২৮৮। 

* **. আমাদের দেশের একটী অভাব মোচনার্থ কেক জন কৃতবিষ্ক 
৪ উৎসাহী ব্যক্তিকে উদ্ভোগী হইতে দেখিয়া! আমর। ধার পর নাই 
আনন্দিত হইলাম তীাহ।দের উদ্দেশা যে মহৎ ও মজগল-গ্রদ ইছ। বল! 
বাহুল্য | * ৯ ভরম! কর দেশের সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষতঃ 

গ্রন্থকারগণ তীহাদের উদ্দেশ গুলি কার্ধেয পরিণত করিবার জন্ত অবশ্যই 

[বছিত মাহায) করিবেন 1-_মেদিনী, ১২ই ভাদ্র, ১২৮৮। 
আমর আশ। করি অন্ুষ্ঠাত। গণের কার্ধা সিদ্ধ হুইবে। 

--আ নন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ই ভভাদ্রে, ১২৮৮ | 
ক₹+ক্* অনুষ্ঠানকারীরা অতি মহৎ ও সংকার্ধে প্রবগ্ত ছইয়াছেন। 
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অতএব সাধারণের যথা সাধ্য সাহয্য দান করিয়া ইহাদের উৎসাহ বর্ধন 
কর। কর্তব্য|--সে'ম প্রকাশ ১৪ই ভাদ্র ১২৮৮ | 

দক +1]]19 10০0)9০৮ 13 %.170.02)16 0100) 700 10 81700995810] 

*/11] 091/91017 8010])1 & £1০5৮ 96310৩78007, 16 9081৮ 07০)51০2৩) 

0 91115 [0010119 ৪%101):6115, ৮৩ ৮৮1২]. 5000985 10 (119 01401 

(91011)0.--49777789 74016 07১5197) 15669176498]. 

* +** এ উদ্গেশ্য য়ে অতি মন্থৎ তদ্বিষূয় কোন মন্দেহ নাই | বঙ্গদেশে 
এ পধ্যস্ত এরূপ কোন কার্য ।লয় ছিল না, হাতে যে একটী বিশেষ অভাব 
পুর্ণ হইবে তদ্দিষয়ে সংশয় নাই। আশ। করি এই কাধ্যালয়টী যাতে 
দীর্ঘজীবি হুইয়। বর্গ সাহিত্যের ৪ অনেকানেক বলীয লেখকের অভাব 
মে। চন করে তত্প্রতি সাধারণে বিশেষ যত্ববাঁন ছইবেন। 

আগদরিণী, ভাদ্র ১২৮৮। 

তোমাদিশের সংকপ্প উত্তম | আমি হৃদয়ের সহিত ভাঁহ। অ্টামেধদন 
করিতেছি । ৯* ** আমি আশীর্বাদ করি কোমর বাঙ্গালী 1009091 
& 0০, হও |--জ্রীরাজ নারায়ণ বন্ু, দেওঘর, ২২এ বৈশাখ ১২৮৮। 

আপনাদিখৌর এই উদ্যম প্রকুতই দেশের ছিতকর হইবে এবং যদি কার্যে 
পরিণত হইতে পাঁরে তাহ! হইলে উহ বাঙ্গাল সাহিতোরও যাঁর পর নই 
পুষ্টি সাধন করিবে । আমি সাহিভা সমাঁলো।চনী সভা!কে যন্ত্র স্বরূপ 
করিয়। সামান্ততঃ যাহা করিতে পারিডেছি, আপনাদিগের সভ। তৎপক্ষেও 

বিশেষ মহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। 
ঢাক, জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রি, 51 

শ্রীরাজেন্দ্র নার।য়ণ রায় | ২৩এ ভা, ১২৮৮। 

. উদ্দেশ্য তত মছৎ। কিন্ত জড় বঙ্গে তাহ! কতদূর কার্যে পরিণত হইবে 
্লন্দিতে পায়ি না। দক্ষতা ও ম্বজ্জাতি হিতৈষণ। সহুকৃত হইলে কত- 
কার্য্যত৷ নিতান্ত অসম্ভব বলিয়। মনে করি না। 

ভুগালী কাছা রী, জীযোগেন্্র নাথ বিষ্যাভূষণ, এম্ এ, 
ডেপুন্টী মেজিষ্,ট্ ও ডেপুটী 

২৭--১২--৮১। কাঁলেক্টর। 
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পিউ পপ 

নিবেদন করেছিলাম, তিনি বললেন “একদিনে কি হয় বাৰা, চেষ্ট| করলে আন্তে আব্তে 
হয়, মুক্তির মন্ত্র পেয়েছ, ধ্যান কর মঙ্গল হবে” অভ্য!সে হয়, মেটা নিজের জীবনের 

সামান্ত অভিজ্ঞতা, থেকে বুঝতে পেরেছি । কিন্তু পুরাণ অভ্য।সকে ছাড়া বড় সহজ 
নয়। একজন 10100115918 ৮1)110২01)))61 বলেছেন “911 1087)165 68৮ 06 20810- 

889 01 0916103817655.) 'নৃতন ভাবফে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে ছলে সব সময় সতর্ক 

দৃষ্টি চাই। মনের অন্তনিহিত যে প্রঞ্ৃতি, তার পরিবপ্তন করতে পারলে, তবে আসে 

সত্য দৃষ্টি, আসে কল্যাণ, আসে শগ্তি।- 

কোথায় সে ব্রহ্গচর্য্য, সে সুনংস্কর, সে পৰিপ্রত! ও ম্ব।ধীনত। যে আজ দিবা- 

দৃষ্টি নিয়ে বিষয়কে বিচার করে মঙ্গলের পথে চলবো । মানুষের জীবনে দুঃখের 
কারণ-_আজ্ঞানতা, ছুর্বলতা! 'মার কুপংস্কার। কুসংস্কারহ দুর্বতা, অঞ্জানতাবশ তঃ 

যদি দুর্বত, স।ধনের বলে মিফাম কর্মের বলে, স্থানের বলে, ভগবতভক্তির বলে, 
দার ও পাবত্রতার বলে, দুঝ হয়, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, সত্য অনুভূতি ও সত্যের 

পথে চলবার শক্তি । দশ বছর আগেযার ঞন্টে প্রাণপাত পরিশ্রম করেচি--বে 

জিনিষ লাভ করবার জন্তে ব্যাকুল হয়েছি, আজ দেখছি সেট। ফাকি, অকলযাণ ও 

দুঃখের হেতু--তাঁই আজ চাইছি ত৷ থেকে নিষ্কৃতি পেতে কিন্তু কুভ্যাস এতটুকু 

দুর্বলতা পেলেই এসে জুড়ে বনছে। আজ ও সত্যি বে বুঝছি, তা হয়ত দশ 
০৯ ২০০ ০৯১5 ৩ ৩ 

বছর পরে মিথা। বলে প্রমাণ হ'বৈ নিজেরই কাছে। অন্তকে পথ নির্দেশ করবো কি | 

করে, নিজের মধ্যেই যখন এত ভ্রান্তি | 

প্রত্যেকের জীবনে দেখবে শত অন্তায় দুর্বলত1) কতক করে মানুধ অভ্যাস 

দোষে, কতক খারাপ জেনেও ভাল করতে পারেন।। কতক অন্য/য় বলেই বুঝতেই 

পারে না-+স্বভাব ও সংস্কার বশে করতে বাধ্য হয়। তাই "ভগবান বলেছেন-. 

“ভ্রাময়ন্ সর্ধভৃতানি যন্ত্রারাণি মাসয়া”-_যন্ত্ররূড ব|র/--এী কুসংস্কার অজ্ঞানতা। ও 

দুর্বলতা বুঝেও [নঙ্কৃতি পায় না, _অন্তয় বলে বুঝতেই পারে না থে অগ্ধায় কি? 

তা থেকে মুক্তির উপার--সাধুসঙ্গ, সংগ্রন্থপাঠ, সর্ব্বকার্যে বিচার, নিষ্কানকর্ণ। 

ভগবৎ ভজন। “এক অঙ্গ সাধে কেউ, কেউ সাধে সর্ববমন্গ” সাধু সঙ্গে মনের ময়লা দুর 

হয়), সংএর অনুকরণে কল্যাণ সে? সংগ্রন্থ মত্যের নের্দেগ করে। বিচারে একদিন 
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তল বুঝলেও অন্তদিন সত্যবন্টি ধর! পড়ে, নিষ্ধামকাধ্য চিত্তকে শুদ্ধ করে, ভগবত ভর্জনে 

অন্তর পবিত্র হয়। এই ভাবে তৃষ্টিমুক্ত হলে সরল সহজ দৃষ্টি আলে, চিত্ত মার্জিত 

হয, শুদ্ধ বিচার সম্ভব হয়) মন মাজত হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হক্স, কর্ম নিষ্ষাম হ'লে 

কর্মে অধিকার হয, আসক্তি ও স্থ্থবুদ্ধি দূরে গেলে প্রেমের স্কুরণ সয়। সত্যবস্ত 

সাধারণ বিচারে ধর! যায় না প্রথম অবস্থায় মহাজনের কথায় বিশ্বাস, শাস্ত্রে বিশ্বাম? 

গুরুষ্ঠে বিশ্বাস; সাধন ভজন এইট সব আবশ্বক । 

বৈষংব শাস্ত্র মাছে, 'মাগে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তবে আসে ভজন ক্রিয়া 

তখন হয় অনর্থ নিবৃত্তি__অনর্থ নিবৃপ্তি হ'লে ক্রমে জীব নিষ্ঠা ও 'ভাবকে অবলম্বন করে 

প্রেমের কাজ্যের অধিকারী হয়। বস্তবুন্ধি এতই স্থলত যে দুখাঁন! বষ্ট পড়ে তা আয়ন 

হ'বে- ভাব বুঝি এত সহজ যে আবদ্ধ দৃষ্টি নিষে তা ধরতে পারা যাবে। কর্ম বুঝি। 
ভূতের বেগার যে কাস্তে হাতে নিষে মাজে নামলেই করা যাঁবে। তবে ম্থবিধা হবে না__ 

কচ্ছ না, দেখছে] না জলা জন্ম কর্ম্মের বোঝা বয়ে ফিরছি আমরা, বিচার করে বিত্ত 

ছুই আমরা, কোটী জন্ম গ্রন্থ কি জন্ত করি--কল্যাণ পাচ্ছি কোথায়? পথ ধরে 

চলতে হবে। এক জায়গা যেতে ষেমন কতদিন কত পথ চলে -কত পনিশ্রাম করে, 

রুতজনেব সাহায্য নিয়ে, কত রেল, জাহাজ চড়ে তবে শেষে লক্ষ্যে পৌছান যায়-- 

মত্যেব রাজ্যও তেমন | অন্তর শুদ্ধ করে যে ভাবেব প্রতিষ্ঠা_-সাধনে হর সিদ্ধি) 

স্ংভাবকে জীবনে ফুটিযে তুললে তবে আমে কলাণ। নইলে অশুদ্ধ চিত্বে যার 

বিডক্বনা, কাম এসে ইন্দ্রি়কে ক্ষেপিয তুলবে প্রেমের নামে, স্বার্থ এসে জুড়ে বসবৈ 

পরহিতরীতে, কু'চস্তা কুম্বভাঁব এসে আচ্ছন্ন কববে জ্ঞানকে । 

, মুক্ত-দৃষ্টি যে ধষির, তার মাশ্রম গ্রহণ কর, বিচার কৰে পথ চিনে লও, সেই পথে 
যে চলছে তার অভ্ভসরণ কর, নিজের দুর্বলতা অন্তাযগুলি বুঝে সংশোধনের চেষ্টা কর, 

মতোর জন্তে লীবন পণ কর, কলা!ণের জন মাযামে।হ 'ন্থান্ত দূর্বলতা সব সেড়ে 

মুছে উঠ, তৰে পাবে সংপণের সন্ধান | ইহকাল পরকাল ভুলে সত্যের সাধনে তৎপর 

হও, তবে পাবে সাদ্ধ। সিদ্ধি আসে অতি পরিশ্রমে । জীবনের বিনিময়ে পাওর়! 

ধার জীবন, মৃত্যুর বিনিময়ে পাওষা যাধ অমৃত, বহু দুঃখ সহিলে তবে স্থথের অধিকারী 

হওয়া যায। 
এ 'সইজ নয় সত্যের পন! । শত ঝঙ্ঈ!- শত অত্যাচার নীবে যে মহ করে সত্যের 



জো ১৩৪৩ ] সাধ্য ও সাধন। 8৫. 

নিবেদন করেছিলাম, তিনি বললেন “একদিনে কি হয় বারা, চেষ্ট। করলে আস্তে আক্জে 
হয়, মুক্তির মন্ত্র পেয়েছ, ধ্যান কর মঙ্গল হাবে।” অন্যাসে হয়, সেটা নিজের জীবনে, 

সামান্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি ॥ কিন্তু পুরাণ অভ্য|সকে ছাড়া বড় সহজ; 
নয়। একজন 12081151 717119901১6: বলেছেন “০11 1780)185 0909 076 91802. 

806 01 09/:016951)0858,% নৃতন ভাঁখকে জীবণে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে পব সময় গাতর্ক, 

দৃষ্টি চাই। মনের অন্তনিহিত যে প্রতি, তার পরিবর্ভন করতে পারলে, তবে আসে, 

সত্য দৃষ্টি, আসে কল্যাণ, আসে শাপ্তি। 

কে।থায় সে ব্রঙ্গচর্যয। সে হসংস্ক।রঃ লে পবিভ্রত| ও শ্বধীনতা যে আজ 'দিব্য- 

দৃষ্টি নিয়ে বিষয়কে বিচার করে মঙ্গলের পথে চলবো । মানুষের জীবনে দুঃখের 
কারণ__মঙ্জানতা, হূর্বলতা আর কুসংস্কার। কুসংস্কারই দূর্বলতা, অঙ্ঞানতাবশ প্তঃ 

যদ্দি দুর্বলতা, সাধনের বলে নিষাম কর্মের ৰলে, জানের বলে, ভগবতভক্তির বলে, 

দার ও পবিত্রতার বলে, দূর হর, তবে আসে সত্য দৃষ্টি, সত্য অনুভূতি ও সত্যের 

পথে চলবার শক্তি। দশ বছর আগেযার জনকে প্রাণপাত পরিশ্রম করেচি-_বে 

জিনিষ লাভ করবার জন্তে ব্যাকুল হয়েছি, আজ দেখছি সেট! ফ্কাকি, অকল্যাণ ও 
দুঃখের হেতু__তাই আজ চাইছি তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিস্ত কুঅভ্যাস এতটুকু 
দুর্বলতা পেলেই এসে জুড়ে বসছে। আজ ওয। সত্যি লে বুঝছি, তা হয়ত দশ 

বছর পরে মিথা। বলে প্রমাণ হবে নির্গেরই কাছে। অন্তকে পথ নির্দেশ করবে! কি 

করে, নিজের মধ্যেই যখন এত ভ্রান্তি । | 

১. প্রত্যেকের জীবনে দেখবে শত অস্তায় ছূববলত!) কতক করে মাস্ধ অভ্যাস 

দোষে, কতক খারাপ জেনেও ভ।ল করতে পারে না। কতক অন্তায় বলেই বুঝতেই 

পারে না-ম্বভাব ও সংস্কার বশে করতে বাধ্য হয়। তাই ভগবান বলেছেন-» 

গভ্াময়ন্ সর্বভৃতামি হস্ত্রার়াণি মাঃরা”-_যসরারূড যারা।__এ কুসংস্কার জানতা ও 

ুর্ববলত। বুঝেও নিষ্কৃতি পায় না, -জন্ত।য় বলে বুঝতেই পারে না ঘে অস্থায কি? 

তা থেকে মুজির উপার--সাধুসঙ্গ, সংগ্রন্থপাঠ, সর্বকার্ধে বিচার নিষ্কাসকর্স। 

তগবৎ ভজন। **এক অঙ্গ সাধে কেউ, কেউ সাংধে সর্ব মঙ্গ” সাধু সঙ্গে মনের মর়ল| দু? 

হর) সংএর ব্সহৃকরণে কল্যাণ আসে, সংগ্রন্থ লৃত্যের নির্দেপ কন্ছে। বিচাবে একদিন 



৪৬ বিশ্বজনীন [ ৭ম বর্--য় সংখ্যা 
টিটি শা সন শা শি নি 

ভূল বুঝলেও অন্যদিন সত্যবস্থাটি ধর পড়ে, নি মকীঁধ্য চিত্তকে শ্রদ্ধ করে, ভগবৎ ভজনে 

'ন্তর পবিত্র হয়। এই ভাবে দুটি মুক্ত হ'লে সরল সহজ দৃষ্টি আসে, চির মাজ্দিত 

য়, শুদ্ধ বিচার সম্ভব হয়, মন মা।ক্ঞত হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, কর্ম নিষ্কাম হলে 
কর্পে অধিকীব হয, আস্ত ও স্বারথবদ্ধি দূরে গেলে প্রেমের স্কুবণ হয। সত্যবন্ত 
সীধীরণ বিচারে ধৰা যায লা প্রথম অবস্থায় মহাজনের কথায় বিশ্বাস, শান্তে বিশ্বাম। 

সরতে বিশ্বাস; সাধন তজন এই সব আবশ্ক। 

বৈষঃব শান্সে আছে, আগে শ্রদ্ধা) তারপর সাধুসঙ্গ, তবে আমে ভজন ক্রিয়া__ 

তখন ভয় অনর্থ নিবৃত্তি__নর্থ নিবু্তি হ'লে ক্রমে জীব নিষ্ঠা ও ভাঁবকে অবলম্বন কবে 

(প্রেমের রাজ্যের অধিকারী হয। বস্ত বুঝি এতই সলভ যে ভুখানা বট পড়ে তা আয়ন 

হ'বে_-ভাব বুঝি এত সহজ যে আবদ্ধ দৃষ্টি নিযে তা ধবতে পারা যাবে। কর্ম বুঝি 

ভূঁতর বেগার যে কান্ডে হাতে নিযে মাঠে নামলেই করা যাবে। তবে সুবিধ! হবে না 

হচ্ছে না, দেখছে না--জল্ম জলা কন্মের বোঝা বে ফিরছি গ্মামরা। বিচার কবে বিদ্ধন্ত 

হই আমরা, কোটী জন্ম গ্রহণ কি জন্ধ করি--কল্যাণ পাচ্ছি কোথায়? পথ ধরে 

চলতে হবে। এক জায়গায় থেতে যেমন কতদিন কত পথ চলে-কত পৰিশ্রম কারে, 

কতজনেব সাচ্চাধ্য নিয়ে, কত রেল, জাহাজ চড়ে তবে শেষে লক্ষে পৌছান যাষ__ 

সৃত্যেব বাজ্যও তেমন । মন্ব প্রদ্ধ করে যে ভাবের প্রতিঠা--সাধনে ভয় সিদ্ধি) 

সংভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তুলে তবে আসে কলাণ। নইলে অশুদ্ধ চিন্তে বার 

বিড্বনা কাম এসে উন্জিয়াক ক্ষেপায তুলবে প্রেমেব নামে, স্বার্থ এসে জুড়ে বসবে 

গয়হিতরীতে। কুচিন্া কুম্বভাঁব গগে আচ্ছন্প কৰবে জ্ঞানকে । 

মুক্ত-ৃষ্ট যে খষির, তান 'মাঅধ গ্রহণ কর) বিচার করে পথ চিনে লও) সেই পথে 

যে চলছে তার অগ্ভুসরণ বর, নিজের দুর্বলতা অন্তায গুল বুঝ সংশোধনের চেষ্টা কর, 

[তেব জাচ্ঠ লীবন পণ কর, কলাণেব জন্তু মাযামে|হ অন্থান্ত দুর্বলতা সব সেডে 

মুছে উঠ, তবে পাবে সৎপথের সন্ধান । ইহকাল পরকাল ভুলে সত্যের সাঁদনে তৎপর 

হও) তবে পাবে সিদ্ধি।$ সিদ্ধি আসে অতি পরিশ্রমে । জীবনে বিনিময়ে পাওয়। 

যায় জীবন, মৃত্যুর বিনিময়ে পাওয়া যায অমৃত, বহু দুঃখ সহিলে তবে স্থথের অধিকারী 

সইওয়া যায় । ' 

সহজ নয় সূত্যর গন্থ।। .শত ঝা, এত অত্যাচার নীরবে যে সম্থ করে সত্যের 



জ্যেষ্ঠ ১৩৪৩] সাধ্য ও সাধনা 
পেপপেসপেপিসপাীপিি শা শি তা পেশ পাপশিলাাটি তশশিশিচা শীত িশিত পি শাপাশীশি শাশিপি। সী পাপা শশা পাপা পাপা 

দন্ত সেই চিন্তার অন্থ সব চিন্তা যখন সে পরিত্যাগ করে--সেই বস্তুর জন্টে. ্ 

সব কিছু পরিত্যাগ যখন সে করে, তখন দে পায় সেই সত্য বন্তকে। লে 
পথে চলছে যারা, দেখবে, তাদের মধ্যে কি ব্য।কুলতা, সত্য লাভের জঙ্গ তাদের চি 
মহান্ ত্যাগ, সব জখ আনন্দ তার। পরিত্যাগ করে সেই সাধনার বন্তর জনে, হা 
সারা-জীবন কেটে যাঁয় কল্যাণের প্রতীক্ষায়, তবে তার! পায় কল্যাণকে। চি 

আমর ছুদিনে চাই খাঁ হ'তে, দুখানি বই পড়ে চ1হ মহাপুরুষ হ'তে । একটী পু 
থরচ করতে মনটা কেমন ক'রে উঠেঃ আর গল্প কার লক্ষ টাকার। এই. ১ 

আড়গ্বরপূর্ণ ভাষা, চিন্ত! ও ব্যবহার, এ মুক্তি পথের অন্তরায়, সন্থায় নর মোটেও। -টু 
বিলি 

পড়ে দেখ ইতিহাস পুর!ণ-__যার। সত্যদরশী, তাদের তাব ও তাষ' দেখ ক 

বীরের জীবনের ইতিহাস, দেখ কি '্ঞাবে গড়ে উঠেছিল তাদের সংশ্বভাব, কর্তা 

জান ও 'ভগবদ্তুক্তিং দেখ তারা প্রেমের নামে ক কষ্ট স্থ করেছেন হ।(সি মুখ ) একটু 

 চিন্ত। করলেই বুঝবে, কি নির্ঘল চরিত্র ও পবিত্রত। পেলে দৃষ্ি মুক্ত হয়, কি জান ১, 

করলে মব বস্তর সম্যক জান লাভ হয়, মতামত বলবার অ|ধকার হয়? তাদের চবি 

বল, জান, বুদ্ধি ও আদর্শ থেকে বুঝতে পারবে কি মংঘম ও শক্তির বলে তার 

সমাজ, দেশ--মানব-জ!তিকে মুক্ধির পথে টেনে পিয়ে চলেছেন। তাদেএ চিক 

বিশ্লেষণ করেই বুঝতে পাঁরবো। যাঁরা প্রেমিক, তাদের ত্যাগ, বৈয়াগা? 

মহৰ ও স্ব(্থহীনত। থেকেই বুঝতে পারবে, তাদের [বিশেষত্ব। তোমার হীন স্বার্থে 

সঙ্গে তাদের নি্ধীম ভালবাসার হুলন। হয় না। তোমার মক্সনের অ(তিশঘো। 

সঙ্গে তাদের মুকু দৃষ্টি4 ও অভিমতের তুলনা হয় না। তোম।র স্বার্থমিশান কর্ণ 

আসমক্তিছুষ্ট কর্ণ আর তাদের নিষ্ধাম কর্নের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রতেদ। ঙা। 

মুজ, ত্যাদী, মংঘমী, আমর। আবন্ধ, আক, ভোগা? মামর। চলি প্রবৃত্তির তান? 

অবস্থার দাস আমরা । এতটুকু অন্থবিধ! ও অন্তায়ে আমর! অস্থির আর তারা চর 

কল্যাণ-ব্রতে, সব অবস্থায় তাক্কা আত্মজা, আও্মারাম ও অচ্যুত। লক 

অন্থবিধা ও অস্থায় হেলায় জয় করেন তাঁরা। | | এ 

কি কঠোর তপস্যা, কি একনি সংঘম, কি উদর শিক্ষণ, (ক অটল সাধনা গে 

সে অবস্থ। লা কর! যায়, তাই ভাবতে. হবে, সম্গ্রন্থে তার জমসগ্ধ/ন করতে হ 
০২ সেপীিলিশশীশীশশীশিশীশীী শিট শা শি শি শশী শশা শশী, 



বিশ্বজনীন [ ৭ম বর্--২য় সংখ্যা 
স্পা সাতোশি সী শশী? ২ _ শশী শশী শাশিপসপাশী শীটি শশী শী স্পা 

কিনা আখশ্রযে গিয়ে তা জানতে হবে, শিখতে হবে, তৰে ধীরে ধীরে অন্বিধাগুলি 

মু হলে, 'ফুটে উঠবে সে মুক-দৃষ্টি, সে শক্তি, সে জ্ঞান ও মহত্ব। 

রি তুলতে বে সে সত্য, ত্যাগ, সংযম ও মহত্ব । সে বড় কঠিন_-হীন ল'স্কারের 
শত অজ।নতা, দুর্বলতার বুকে, আবার জে স্বর্গের শুষমা প্রতিষ্ঠা যেন অসম্তব 
রি হয় কিদ্ধ পথ আর দ্বিতীয় লাই। হেলায় যে মক্কারকে গলার মালা করে 
ছি, তাক্ষে তীক্ষ নখাঘান্তে ছিড়ে ফেলতে হবে, সে প্রাণে বীধবে, লাগবে, কষ্ট 
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এ এহন তারিখ পি 
অনৃষ্টি কি থণ্ডন কর যায়? 

তাল নামে সব হয। তার সাক্ষী দেখ না কেন, সাবিত্রীব শ্বীমী ঈঃল- 

আবার সেই মরা স্বামী ফিরিয়ে পেলে; কপালে যা লেখ ছি সে হিস ত 

আর স্বামী পেতে পারে না 

স্ত্কজন যক্াকাশ রোগী হত্য। দ্বিয়ে সৈরে গেল; এখন প্রশ্ন এই তার ক্ষি 

র ক্ষয় হল, ব্সথবা বৈগ্যানাথের ঈঙ্ধায় তাঁর রোগ আরোগ্য হ'ল ছি ৪১ 

তাঁকে নিতেই হবে? 

কর্পফল খানিকটা তাকে নিতেই ভবে। হতা। দেবার উদ্দেস্টা 'মাছুষের 

আমিটাকে খাট করা। আদি যে মাত্রা খাট হয়, সেই পরিমাণে বর্শক্ষিয় 

হয়। বৈদ্যনাথকে ধরাতে লোকের অগ্রত্যক্ষ গুক্ষ ও ৮বৈভ্যনাথ উভয়ে মিলে 

ভাকে রোগ-সুক্ত করলেন । অনেকে ত হত্যা দিচ্ছে আবার হচ্ছেও না কিছু। 
হারার পাই 












